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॥ ओम् ॥ 

ब्रह्मतच्वप्रकाशिका 

॥ न यसुतः त्तिः ॥ 
श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंवयेश्रीपरम 

शिवेन्द्रसखरस्वतीपादाव्जसेवापरायण 

शआरसदारिचन्द्रसरस्रलया 
विरचिता । 

श्रीरङ्गनगरे 
श्रीवाणीषिरखुसमुद्रायन्त्राख्ये 

समुद्रिता । 

१९०९. 
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॥ श्रीः ॥ 

॥ भूमिका ॥ 

इयं हि ' ब्रह्मतवपकारिका ` नाम ब्रह्मसूत्रवृत्तिः सुप्र 
सिद्धसवेविधमहामहिमभिः श्रीसदारिवब्रह्मन्द्रसरस्वतीभिः 

विरचिता । यदयप्यद्वैतमतानुसारिण्यो बह्यथो वृत्तयः सन्ति, समु- 

पटभ्यन्ते च मुद्रिताः; अथापि तासु एकापि इयमिव छकितट- 

छितपदरुभ्मिता, अतिविरशदविषयविमशेविभासुरा, प्रतिसत्ं 

प्रयधिकरणं प्रतिपादं प्रयध्याय च स्फुटं संगतिनिरूपणरमणीया 

परिमिताक्षरा, विषयबहुखा, परिभितप्रज्ैरपि सुबोधा, अध्या- 
त्मविद्यासौधमासरक्षूणां प्रथमसोपानायमाना च नास्तीति नि- 

भेयं वदतामस्माकं नांदातोऽपि स्प्श्चति हृदयमतिश्चयोक्तिरिति, 

मन्यामहे, नियतं जानीयुरेव पुस्तकदशनन सर्वेऽपि सम- 

चित्ताः । इयं च महामदिघ्नां ज्ञानभक्तिवेराग्यतपःपरमधाग्नां 

संप्रति श्रीशरङ्गगिरिमठटमात्मना परिष्कुवेतां षडदशेनीनिष्णा- 

तानां जगद्रुरूणां श्रीसचिदानन्दशिवाभिनवररसिहभारती- 
स्वामिनाम् अतिप्रशस्तामाज्ञामनुसयेव सुद्रापयितुमुपक्रान्ता । 

सुञ्चुद्धाश्च प्राचीनाश्चानेके आदो आनीता एतन्मुद्रणोपया- 



(२) 

गितया । एतत्परिङ्रोधनाय सवेथापि सामीचीन्यसंपादनाय 

बरह्मश्रीयुताः पण्डितवरेण्याः महीश्यूर संस्थानधमौधिकारिणः 

श्रीश्रङ्गगिरिमठविद्ांसः श्रीमन्तः रामक्षाखिणः, मेक पुरीस्थ- 
गीवोणभाषामहापाटज्ञाखाप्रधानाध्यापकाः एम्. ए. परीक्षो- 

तीणोः श्रीमन्तः कुपपुस्वामिश्ाखिणः, अभिनवभटरबाणादिवि- 
रुदश्ारिनः पण्डितकृष्णमाचायोः, तशखानगरस्थाः पण्डित- 

सुत्रह्मण्यश्षाख्िणश्च महान्तं प्रयासमङ्गथका्पुरिति सुबहु धार- 

यामो वयं कृतज्ञास्तेभ्यः । तत्र तत्र संक्शयावसरे च श्रीमतां 

श्ङ्गगिरिमठाधिपतीनां श्रीमहास्वामिनामादेशमनुरूध्य पाठट- 

योजनादिकमक्रियत । आदौ योजितायां च आङ्खकटभाषाभू 

भिकायां श्रीसदाशिवन्रह्यन्द्राणां जीवनचरितम् , सुप्रथितो म- 

हिमा, वृत्तश्चास्या गौरवम् , अन्यान्यानि च रितिद्यतः श्रुतानि 
भ्रीत्रह्नद्राणामपदानानि निरूपितानि । अपदानानि च भूयसा 

्रीशरङ्गगिरिस्वामिपादैराज्चप्तानि निवेशितानि । यदि च अल्यु- 

मेयं वृत्तिः जिज्ञासूनामुपकाराय कस्पते, आद्रियते च विद्र- 
द्धिः वर्हि सर्मविधोऽपि परिश्रमोऽस्माकं सफर इति सतोषं 

सभावयामः । 

टि, के. बाटसुब्रह्मण्यः, 
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संत्यज्य शाश्नजारं सव्यवहारं च सवतस्यक्का । 

आश्रि पणपदवीमास्ते निष्कम्पदौपवदागी ॥ 

वेराग्यविपुलमागं विन्ञानोदमदीपिकोदीप्तम् । 
आस्य तत््वहम्य॑ समुक्लया सह मोदते यतिराट् ॥ 

आश्चावसनो मोनी नेरादयालंङृतः शान्तः । 

करतलमिक्षापाबस्तरुतलनिल्यो मुनिजयति ॥ 

ध. य ८2८45 6700110710 4771. 



॥ अधिकरणानुक्रमणिः५ं ॥ 
(2). 
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ब्रह्मतपकाशिका 
नाम 

॥ ब्रह्मसु द्यिः ॥ 
र्वे सद्~--ष्ट->- 





॥ ब्रह्मसूलव्रत्तिः ॥ 

आमश्नायान्तेकसंसिद्धमादिमध्यान्तव्जितम । 
आनन्दघनमापूणैमात्मज्योतिरुपास्महे ॥ १ ॥ 

९ क ष् 

नमसख्रस्यन्तकान्तारविदह्ारेकपरीयसे 

वादिमत्तेभसंहर्ज त्यासकेसरिणे सते । २॥ 

स्तुवन्मोहतमस्तोमभानुभावसुपेयुषः । 
स्तुमस्तान्भगवत्पादान्भवरोगभिषग्वरान ॥ ३ ॥ 

यद्वाणीदयुमणिष्वस्ता मन्मोहध्वान्तसंततिः । 
श्रीगुरून्भावयामस्तास््य्यन्ताम्बुज भास्करान् ॥ ४ ॥; 

श्रीमदे ह्िकपादाव्जपरिचयाबरादहम् । 
भाष्यानुगां ब्रह्मसूत्रवरत्ति कुर्वे यथामति ॥ ५ ॥ 

इह खट्ट भगवान्बादरायणः प्रक्षावसवृ्यौपयिकमापात- 



२ ब्रह्मसूत्रवृत्तो [पा. १. 

तखरय्यन्तवचोभिः प्रतिपन्नमनुबन्धजातं न्यायतो निर्णेतुभिद्- 

मारचयाचकार- 

अथातो बद्यनिज्ासा ।॥ १॥ 

अव अथाब्देन साधनचतुष्टयसंपन््यानन्तयमुच्यते । अतः- 

राब्दन साधनचतुष्टयस्य संभावना । ‹ ब्रह्मजिज्ञासा ` इनेन 
१. जिज्ञासा- अज्ञातत्वेन विषयत्वम् , ज्ञातत्वेन प्रयोजन- 

धिकरणम् । स्वम् , ब्रह्मण उक्तं भवति । एवं च प्रेभ्ना- 

वस्प्रवृत्त्यङ्गभूताधिकायोदिसमपेकस्वेन समन्वयाद्यखिटविचा- 
रोपोद्धातत्वान् आदावस्य सूत्रख संगतिः । विचारविषयवे- 

द्ान्तवाक्येः स्वाथनि्णयायास्यपिक्षणान् श्रुतिसंगतिः । पं 

सर्वेषां सूत्राणां श्रुतिसंगतिद्रष्टम्या । विशेषतो ब्रह्मपरवाक्यता- 
स्प्यनिणोयकन्यायसूचकत्वान ब्रह्मविचारात्मकशासख्रसंगतिः । 
एवमग्रेऽपि शाक्लसंगतिरूह्या । ' अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ' 

इयादिभिः सूत्रैः स्वे वेदान्ता ब्रह्मपरा इति समन्वयप्रति- 

पादनात् तेषाम् आध्याय समन्वयाध्यायसंगतिः । प्रथमपाद 

स्पष्बरह्मलिङ्घानां वाक्यानां विचायत्वान आपादं पादसंगतिः । 

प्राथम्यादस्याधिकरणस्य नाधिकरणसंगतिः । उत्तराधिकरण- 

संगतिस्तु तस्येवानेनेति नास्योच्यते । पूवेपक्ने विचारानार- 

म्भादुपायान्तरसाध्या मुक्तिः । सिद्धान्ते तु तदारम्भसंभवान् 
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नद धीनज्ञानसिद्धेस्तेनैव मुक्तिरिति फरमेदः । अत्र वेदान्त- 
वाक्यविचारो विषयः । स न क्तव्यः कतेव्यो वेति विषयप्र- 

योजनसंभवासंमवाभ्यां सदेह, यद्धि संदिग्धं सप्रयोजनं 

तस्य विचारविषयत्वम ; ब्रह्मणस्तु स्फुटतराहप्रययाटम्बनते- 

नासंदिग्धत्वान् तदज्ञानान्मुक्तिखक्षणप्रयोजनाभावाञ्च न वि- 

चारविषयत्वम । अतोऽसंभावितविषयादिमान वेदान्तवाक्य- 

विचारो न कतव्य इति पृः पक्नः। सिद्धान्तस्तु--श्रतिगम्य- 
ब्रह्मात्मतच्वस्य अहप्रययानालम्बनत्वेन संदिग्धत्वान् तत्सा- 

क्नात्कारादनथनिवृत्तिटक्षणमोश्नसंभवान् समभावितविषयादि- 

मान बेदान्तवाक्यविचारः क्रतेव्यः--इति । सूत्रा्थस्तु- 

अच्र सूत्रे अनुवादकत्वेनानथक्यपरिहाराय पुरुषप्रवृत्तये च 

` कतेव्या ` इति पदमध्याहतेव्यम् । नन्वेवमप्यानथक्यं तद्- 

वस्थमेव, प्रकृतिप्र्ययाथयोज्ञानेच्छयोः कतेठ्यतानन्वयादिति 

चेत , नैष दोपः; अत्न प्रकृया फीभूतं ब्रह्मापरोश्चन्ञानम 

अजहद्क्षणया कभ्यते; सन्प्रययेन इच्छासाध्यो विचारो 

जहदश्चणया जेगीयते; अथोदपरोक्नज्ञानस्य माोक्नसाधनत्वं 

वेदान्तवाक्यानां विचाय्वं च छभ्यत ; एवं च श्रुयथोभ्यां 

साधनचतुष्टयसपन्नस्याधिकारिणो मोश्नसाधनन्रह्मापरोक्षज्ञा- 

नाय बेदान्तवाक्यविचारः कर्तव्य इति विचारे कतव्यता- 

न्वयसमवान-- इति ॥ 
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नन्वित्थं ब्रह्मणस्लय्यन्तविचारमुखेन विचायेस्वमवादि, 
तदसारम् ; टक्षणाभावेन स्वरूपस्येवासिद्धेरि्याकिप्याह- 

जन्माद्यस्य यतः ।॥ ‰॥ 

६ धिकरणे भ (~ „ ( „_ ० पू © _ भ 
अस्य पूवोधिकरणेनाक्षेपिकी संगतिः । अत्र पूवपक्षे ब्रह्म- 

स्वरूपासिद्धया मुक्यसिद्धिः, सिद्धान्ते तु तत्सिद्धिरिति फल- 

२. जन्माय- भेदः । अत्र यतो वा इमानि भूतानि... 
धिकरणम् । इत्यादिवाक्यं विषयः । तत्र॒ श्रूयमाणं 

* ~ भ ¢ _ ०५ * €^. ^ «` 
जन्मादिकं बह्यटक्षणं न वेति सदेह, जन्मादेजेगन्निएठत्वेन ब्रह्म 

निष्ठत्वासंभवान्न तद्रह्यलक्षणम । न च ‹ सयं ज्ञानमनन्तम ` 

इत्यादिवाक्यस्थसययादिकं लक्षणं स्यादिति सांप्रतम; टखोक- 

सिद्धमिन्नाथकानामेकव्रह्मलक्षणत्वाग्रसिद्धेरिति पूवः पक्र: । 
सिद्धान्तस्तु-- अस्य प्रयक्षाद्युपस्थापितस्य जगतः, जन्मादि 

> 

जन्म उत्पत्तिः आदियस्य जन्मसख्ितिभङ्गस्य तत जन्मादि. 

यतो यस्मान् ब्रह्मणो भवति; तस्य ब्रह्मणो जगज्नन्मादि- 

कारणत्वं तटस्थलक्चषणम् , सत्यादिकं स्वरूपलक्षणम् । न च 

लोकसिद्धभिन्नाथकत्वादेकन्रह्मछक्षणत्वाप्रसिद्धिरिति सांप्रतम ; 

सत्यादिपदानामखण्डा्थत्वेन एकब्रह्मपयवसायितया लक्नषण- 

स्वसंभवात्-- इति ॥ 

नन्वित्थ ब्रह्मणो जगत्कारणत्वेन सबेज्ञत्वम्थादभाणि, 
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तदरमणीयम ; वेदस्य नियतव्वेन जगत्कारणत्वायोगादिया- 

क्षिप्याह- 

खाख्रयोनित्वात् ॥ ३ ॥ 
[ ऋ अम्य पूवोधिकरणेनाक्षोपिकी संगतिः । फं तु पूर्वपक्षे 

ब्रह्मणः सवेज्ञत्वानिधौरणम , सिद्धान्ते तन्निधरणमिति द्रष्ट 

२. शाघ्लयोनि- व्यम । ° अस्य महतो भूतस्य निःशरसितमेवे- 
न्वाधरिकरणम् ' तद्यटग्वेदः' इत्यादिवाक्यं विषयः । तत 

ब्रह्मणो बेदकर्त्वेन सर्वज्ञत्वं न साधयति, उत॒ साधयतीति 
संदेहे. ‹ वाचा विरूप निलया ' इति वेदस्य निदयत्वश्रवणात् 

तस्कवत्वेन सवज्ञस्वं॑न साधयतीति पूवः पक्षः । सिद्धान्त- 
म्तु--रासखरस्य ऋग्वेदादेः सवेज्ञकत्पस्य, योनिः कारणं तस्य 

भावः तत्त्वं तस्माद्रेदकव्त्वान , सवज्ञत्वं साधयति । यद्- 

चादि पूवेवादिना वेदस्य निलयत्वश्रवणादिति, तदसाधु; 
` अम्य महतो भूतस्य . . ." इत्यादिवदोत्पत्तिश्रुलनुरोधेन निय- 
त्वश्रुतेरथेवादपरस्वात । न च वेदस्य सकलैकत्वे पौरुषेयत्वं 
म्यादिति सांप्रतम; तस्योपलभ्यरचितत्वानङ्गीकारान- 

इति । इति प्रथमवणकम ॥ 

यद्रा जगत्कारणत्वेन ब्रह्मणि रक्षित तस्य मानान्तरग- 

म्यरत्वमाराङ्कयाद-- शा्यानित्वात् । ठश्रणप्रमाणयोन्रेह्य- 
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निणैया्थत्वादेकफलत्वं संगतिः । अत्र पूर्वपक्षे अनुमानस्यैव 
विचायैत्वसिद्धिः, सिद्धान्ते वेदान्तवाक्यानामिति फलभेदः । 

८ तं त्वौपनिषदं पुरुषम्... ' इत्यादिवाक्यं विषयः । तत्कि 
ह्मणः राखैकगम्यत्वं समषयति, उत नेति संदेहे, ब्रह्मणः 

सिद्धवस्तुत्वेन मानान्तरेणापि अवगम्यमानव्वान्न समपेय- 
तीति पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- शाखम् ऋग्वेदादि योनिः 

प्रमाणं यस्य तत्तथोक्तं तस्य भावस्तत््वम् तस्माद्वेदैकप्रमाणक- 
त्वात्तदेकगम्यस्वं समपयति । यत्तु मानान्तरगम्यत्वं ब्रह्म- 
णोऽभाणि, तन्न ; तस्य रूपाद्यभावेन तद्रम्यत्वासंभवात-- 

इति । इति द्वितीयं बणकम् ॥। 

नन्वित्थं ब्रह्मणः शाखेकगम्यत्वमम्यधायि, तदसाध्रु; 

शास्त्रस्यान्यपरलत्वादिलयाभ्िप्याह-- 

लत्तु समन्वयात् ॥ ४ ॥ 

अस्य पूर्वेणाक्षपिकी संगतिः । फटं तु पूवेपक्न 

मुमृक्षोर्वेदान्तेषु प्रवृच्यनुपपत्तिः, सिद्धान्ते प्रवृत्तिसिद्धिरिति 

४, समन्वया- द्रषटव्यम् । अब्र सर्वे वदन्ता विषयः । 
धकरणम् । ते किं कर्मशेपकत्रोदिपराः, उत नियसि- 

द्वबरह्मपरा इति संदेहे, अदहयानुपादेयसिद्धव्रह्मपरत्वे निष्म- 

योजनत्वसापेक्षत्वग्रसङ्गात् कमदोषकत्रादिपरा एवेति पूर्वः 
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पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- सौत्रतुशब्दः पूवेपक्षव्याद्त््यथेः । 
तत् ब्रह्म, वदान्तेषु प्रतिपाद्यते। कुतः, समन्वयात् सम्यक्ता- 

त्पयैवत््वेन वेदान्तानां ब्रह्मण्यन्वयात् संबन्धात् , अतो 

वेदान्ता नियसिद्धन्रह्यपराः, न कत्रीदिपराः, भिन्नप्रकरण- 

स्थत्वात्। न च प्रकरणाभेदादुपासनाविधिपरा इति साप्रतम् ; 

तत्त्वमस्यादीनां विधिविघुराणां बहुलमुपलब्धेः । यत्तु निष्प्र 

योजनत्वमुक्तम् , तदयुक्तम् ; अनथेनिवृत्तेः प्रयोजनस्य 
संभवात् । यच्च सापश्षत्वम् , तन्न; खूपादिद्दयीनस्य ब्रह्मणः 

प्रमाणान्तरागम्यत्वेन तसप्रतिपाद्कवेदान्तानां सापेक्षत्वासं- 

भवान् । तस्मादुपक्रमादिरिद्गर्वेदान्ता ब्रह्मपरा षति सिद्धम् । 

इति प्रथमवणकम् । 

यद्वा इत्थं ब्रह्मणो बदान्तवेद्यत्वेऽपि, तद्विधिह्ाराङ्गीकु- 

वत एकदेशिना मतं प्रसङ्गादािप्याह-- तत्त॒ समन्व- 

यात् । पूर्वेणास्य प्रसङ्गसंगतिः । अल्ल ॒पूवेपश्ने उपासनया 

मुक्तिः, सिद्धान्ते ज्ञानादिति फटभदः । तत्र वेदान्ताः प्रति- 

पत्तिविधिविषयतया ब्रह्म समपेयन्ति, उत साक्नादिति संदेहे, 

प्रवृत्त्यादिलिङ्गाभावेन सिद्धे राक्तिग्रहायोगान् प्रवृत्तिनिवृत्ति- 

परस्यैव शाखत्वेन सिद्धपरस्व तत््वायोगाज्च विधिविषयतयैवेति 

पूवः पश्च: । सिद्धान्तस्तु-- तत् ब्रह्म साश्नात् वेदान्ताः समप- 
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यन्ति। कुतः, समन्वयात् तात्पयवन्वेन तेषां तत्रान्वयात् । 

यत्त॒सिद्धे प्रवृत््यादिलिङ्गाभावेन न शक्तिग्रह इति, तन्न; 

परवृत्तिनिवृत्ती एव लिङ्गमिति न निर्बन्धः, ‹ पुत्रस्ते जातः ` 

इत्यादिषु हषांदि लिङ्गेनापि शक्तिप्रहसंभवात । यत्तु प्रवृत्त्या- 
¢ 

दिपरस्येव शास्त्रत्वमिति, तदपि न; हितश्ासनात् वेदान्तानां 

शाखत्वोपपत्तेः-- इति दिक् । इति द्ितीयं वणेकम ॥ 

इत्थ चतुर्भः सवेजगत्कारणं सवज्ञं सवेवेदान्तप्रतिपादयं 

ब्रह्यैवति प्रयपादि । तत्र सांख्याः-- करूटस्थत्वेन क्रियाग- 

क्ल्ययोगात् ब्रह्म न जगत्कारणम् ; अपि तहिं त्रिगुणात्मकत्वान 

क्रियाशकितिमतप्रधानमेव जगत्कारणम-- इति जगुः ; तन्मत 

निराकतेमिदमाह- 

हृश्चनेनो राब्दम् ॥ ५. ॥ 
ूर्वेणास्याक्ेपसंगतिः । फलं तु पूवैपश्ने प्रधानेक्यसंपदु- 

पास्तिः, सिद्धान्ते ब्रह्मेक्यधीरिति बोद्धव्यम् । छान्दोग्य 
“५. इक्षव्यधि- भ्रूयते-- ` सदेव ' इत्युपक्रम्य ‹ तदे- 

करणम् । क्रत... ` इति । तल सच्छब्दितं जगदुपा- 

दानं क प्रधानम्, उत ब्रह्मेति संशये, प्रधानमिति पूरवः 

पक्षः । सिद्धान्तस्तु--न प्रधान जगदुपादानम् । कस्मात् ' 

अङराव्दम , हेतुगर्भविशेषणमेतन , अशव्दत्वान अवेदप्रमाणक- 
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त्वान् ; कस्मादवेदप्रमाणकत्वम् , इक्षतेः, धातुवाचकेक्चतिशाव्दः 

तदर्थटक्षकः, इंक्षितृत्वश्रवणात् ; न ह्यचेतनस्य प्रधानस्येक्षि- 

तृस्वं संभवति, तस्य चेतनधम॑त्वान । न च कूटस्थन्रह्मणो 

ज्ञानक्रियादाक्त्यभावः, मायामहिम्ना सवस्याप्युपपत्तः । 

अतः सन॒॒दक्षितर चेतने ब्रह्मैव जगदुपादानमिय्थः ॥ 

ननु ' तत्तेज गेक्षतः ‹ता आप ेश्नन्त ' इत्यचेतनेऽपि 

ईक्चितृत्वश्रवणात तनं प्रधानेऽपि गाणमस्त्वित्याङाङ्याह-- 
(„९ र क, 

गाणशन्नात्यद्ान्दात । > ॥ 

अप्रजसारिव प्रधाने इक्षिवृरव्दा गौण इति चेन्, 

न: कस्मान, आत्मब्दात, “सदव... ‹ तदैक्षत ` इति 

प्रकृतं सदीश्रित 'सेयं देवताः इति देवताशब्देन परामृदय 

* अनेन जीवेनात्मना ` इलयात्मशाब्दश्रवणादिलयथेः ॥ 

नन्वात्मशाव्दः प्रधानेऽप्यस्तु, तस्य नानाथेकत्वादित्या- 
दाङ्याह- -- 

# 9 >, ̀ के 

नलिष्टस्य माक्लापद्रात् ॥ ७ ॥ 

न प्रधानमालसशब्दवाच्यम् , `स अत्मा... इति प्रकृतं 

मदणिमानमादाय ‹ तततवमसि ` उति श्रतकेतोश्चेतनस्य तन्नि- 

छतां तत्म्वरूपतामुपदिदय ‹ अथ संपत्स्ये " इति प्रारव्धश्न- 
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यानन्तरं मोक्नोपदेशात् । अतश्चेतनस्याचेतननिष्ठत्वानुपपत्तः 

श्रद्धया तद्यायतो मेोक्षासंभवादनथप्राप्रश्च आत्मशब्दश्च - 

तनपर इति सिद्धम् ॥ 

ननु स्थूखारुन्धतीन्यायेन प्रधानोपदेशद्धारा अयसमात्मोप- 

देशोऽस्त्वियाशङ्वाह-- 

हेयत्वावचनाच ॥ ८ ॥ 

यद्यनासव प्रधान सच्छब्दवाच्यम् ‹ स आत्मा तन्त- 

मसि ' इतीहोपदिष्टं स्यान् . स तदुपदेशश्रवणादनात्मज्ञतया 

तन्निष्ठो मा भूदिति सुख्यमात्मानयुपदिदि्ु शाख तस्य हेयत्वं 

न्रयात ; न तथा व्रते; अतो हेयत्वस्यावचनान् अनभिधानान , 

चकारात् एक विज्ञानेन सर्वविज्ञानोपक्रमविरोधाच्चेयथे 

इत्थं प्रधानस्यात्मोपदेशदवारत्वात्मत्वगोणेक्षितृत्वनिरासन 

जगत्कारणत्वं निरस्य. अधुना म्वतन्तरेतुभिस्तदेव निरमितु 

सूत्रत्रयमाह- 

स्वाप्ययात् ॥ ~. । 

स्वस्मिन प्रकृतसच्छब्िते चिदात्मनि, अप्ययात ‹ सर्ता 

सोस्य तदा संपन्नो भवति ' इति छयश्रवणान, अपिपूरवस्य 

एतेयार्थकत्वान् । अतो यस्मिन सर्वेपां जीवानां सुपुपरो 
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उपाधिकृत विज्ेषाभावादप्ययः, तञ्चेतन सच्छब्दवाच्यं ब्रह्मैव 

जगत्कारणम् › न प्रधानमित्यथः ॥ 

गतिसामान्यात् ॥ १० ॥ 

गतेः सर्वेषु ‹आत्मन आकाशः संभूतः ` इत्यादिवेदा- 
न्तेषु चेतनकारणत्वावगतेः समानत्वात् . नाचेतनं प्रधानं 

कारणमित्यथः ॥ 

श्रुतत्वाच्च ॥ ११ ॥ 

श्रूयते हि श्रताश्रतरपनिपदि सवज्ञमीश्रं प्रकृत्य स 
कारणे करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः 

इति। तस्मान् सवज्ञं ब्रह्म जगतः कारणम् . नाचतनं प्रधान- 

मन्यद्ेति सिद्धम ॥ 

इत्थं सर्वेषां व्दान्तानां सविद्चषनिर्विशेषत्रह्मपराणाम 

उपास्िविधिद्रारा साक्षाज्च निर्विरोषन्रह्यपरत्व मिद्धऽपि, 

अधुना निर्विशोषवाक्यविचारात्मकमिदमधिकरणमारभ्यत-- 

आनन्दमयोऽभ्यासात् । १२ ॥ 

ईक्षयधिकरण ‹ तत्तज परेक्षत ` इयमुख्येक्षणप्रायपाटो 

यथा जगत्कारणत्वे न निश्चायकः, न तथा आनन्दमय इयच्र 

मयटो विकाराथत्वे प्रायपाठोऽनिश्चायक इति प्रवणास्य प्रव्यु- 
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दाहरणसंगतिः । पूवपक्ष जीवस्यानन्द मयत्वेनोपास्िः फलम, 

६. आनन्दमया- सिद्धान्ते तु निर्बिशेषन्रह्यैक्यप्रमितिरिति 

धिकरणम् । परमसिद्धान्तानुसारिणः; एकदेशचिमते तु 

उभयत्रोपास्तिरिति विवेकः । तेत्तिरीयके श्रूयते--* अन्नमयः ' 

इत्याद्युपक्रम्य ` अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः ` इति । तच्र 

किम॒ आनन्दमयशब्देन ‹ सत्यं ज्ञानम्... ` इति प्रकृतं परं 

ब्रह्मैवोच्यते, किं वा अन्नमयादिवत् ब्रह्मणो ऽथीन्तरं जीव 

इति विशये, अर्थान्तरमिति पूवेः पक्षः । सिद्धान्तस्तु- आनन्द 

मयः: परमात्मैव । कुतः, अभ्यासान् आनन्दङाच्दस्य ब्रह्म 
ण्येव बहुकृत्वोऽभ्यासादित्य्थः ॥ 

नन्वानन्दमयराब्दस्य विकाराथत्वादित्याश्ङ्घाह-- 
क. त ¢ 

विकाराव्दान्नति चेन्न पाचुयात् ॥। १३॥ 

न ब्रह्म आनन्दमयशन्दितम । कुतः, विकारशब्दान् विका- 

राथकमयटप्रययान . ब्रह्मणश्चानन्द विकारत्वानुपपत्तः इति 

चेन, न; कस्मान, प्राचुयान प्रकृते मयट आनन्दप्राचुय- 

वाचकत्वादियथंः ॥ 

मयटः प्राचुयाथेकत्वे हेत्वन्तरमाह-- 

तदधतुत्यपदेङाच ॥ १४ ॥ 
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तमानन्दं प्रति ‹ एष ह्येवानन्दयाति ` इति ब्रह्मणो देतु- 

त्वल्यपदेशात आनन्दमयः पर एवेलयथः ॥ 

इतश्चानन्दमयः पर पवेलययाद- 
। | ए 

मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते ॥ १५. ॥ 
'ब्रह्मविदाप्नाति परम ` इत्युपक्रम्य ‹ सत्य ज्ञानमनन्तं 

ब्रह्म ' इत्यस्मिन्मन्त्रे यत् सयाद्यात्मकं सवान्तरं ज्ञेयत्वेना- 

क्तम, तन मान्त्रवर्णिकं ब्रह्मेव “ आनन्दमयः ` इति ब्राह्मणे 
० भ, ४ 9 

गीयते, मन्त्र्राह्मणयोरेकाश्यादिय्थः ॥ 

इतश्चानन्दमयः परो न जीव इ्याद-- 
क कि व न, 

नतराऽनुपपत्तः । {१३ ॥ 
४ क $ क क षि 

इ श्रादितरो जीवो नानन्दमयः । कुतः, अनुपपत्तः ‹ साऽ- 

कामयत बहु खां प्रजायेयेति इत्यादिश्रूयमाणस्य सष 

प्राक् कामयितृत्वसरष्टव्यात्मकत्वादेरनुपपत्तरित्यथेः ॥ 

इतश्च नानन्दमयो जीव इव्याह- 
रि क 

भदन्यपदस्राच् । १७॥ 

'रसो वै सः रस ह्येवायं छब्ध्वानन्दी भवति" इति छब्धृ- 
छब्धव्यत्वेन जीवानन्दमययोर्मेदेन व्यपदि इयमानत्वादि- 

त्यथः ॥ 
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ननु तह्यानन्दमयक्ाच्देन प्रधानमुच्यताम , तत्राह॒-- 

कामाच नानुमानापेक्ला ।॥ १८ ॥ 

अनुमीयत इत्यनुमानम् अनुमानैकगम्यं प्रधानम् , तस्य 

नापेक्षा अनन्दमयत्वेनाब्र न स्वीकारः । कुतः, कामात् तद- 

धिकारे  साऽकामयत ` इति कामयिदृस्वश्रवणादियथेः । अत्र 

परधाननिराकरणं प्रासङ्खिकमिति बोध्यम् ॥ 

इतश्च नानन्दमयो जीव इत्याह-- 

अस्मिन्नस्य च नद्योगं रास्ति। १५॥ 

अस्मिन आनन्दमये प्रकृत आसनि, प्रबुद्धस्य अस्य जीवस्य, 

तद्योगं तदात्मना योगः तद्योगः तद्भावापत्तिः मुक्तिः तम, 

` यदा ह्यवेष णतसिमिन्नदृ दये ऽनास्म्येऽनिरुक्ते ' इत्यादिश्ाखं 

शास्ति ; तम्मान्नानन्दमयो जीवः, किंतु परमात्मेवेत्य्थः ॥ 

इदे त्वकदेरिमतम् । भगवत्पादीयमते त्वेवं सूत्रयोजना- 

आनन्दपयोऽभ्यासात् । रश्नयधिकरणे सुख्येक्षणान 
ब्रह्मनिर्णये गौणप्रायपाठस्यानिश्चायकलतवं यथा, न तयेहाधा- 

रत्वावयवत्वयोः पुच्छशब्दलक्चकत्वसाम्याद्चयवप्रायपाठस्या- 

निश्चायकत्वमस्तीति तेनास्य प्रव्युदाहरणसंगतिः । फं त्ध- 

स्तादभिहितम् । ‹ ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा ` इत्यत्र किमानन्दमयाव- 
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यवत्वेन ब्रह्मोच्यते, उत स्वग्रधानत्वेनेति संदेहे, अवयवत्वेनेति 
पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- सोत्रानन्दमयशब्देन आनन्द्- 
मयवाक्यस्थब्रह्मपुच्छमित्यत्रत्यत्रह्मराब्द॒उपलक््यते ; स स्व- 

० (~ 

प्रधानब्रह्मपरः | कुतः, अभ्यासात् , तस्येव ‹ असन्नेव स भवति 
५ भ भ्य (3 

इति शके अभ्यस्यमानत्वादित्यथः ॥ 

यत्त॒ पुच्छश्चन्दस्यावयवपरत्वामिति तत्राह-- विकारज्ञ- 
ब्दान्नेति चेन्न प्राचुयोत् । विकारङब्दात अवयवपरपुच्छ- 
राब्दान तत्समानाधिकरणन्रह्मराब्दा न स्वप्रधानन्रह्यपर इति 

चेन , न; प्राचुयान अवयवप्रायप्रयोगात. पुच्छमित्युच्यते ; 

नावयवविवक्षया । अतः प्रतिष्रासमभिव्याहारान् पुच्छशाब्द- 

"याधारपरतया स्वप्रधानत्वन ब्र्मोच्यत इत्यथः ॥ 

इतश्च पृच्छशब्दस्याधारपरत्वमित्याह-- तद्धेतुव्यपद- 

राच्च । तस्य ब्रह्मणः स्वविकारजातं प्रति हेतुत्वेन ‹ इद् ५स- 

वैमसजत ` इति वाक्ये व्यपदेशादित्यथेः ॥ 

इतश्च पुच्छवाक्ये ब्रह्य स्वप्रधानमित्याह-- माश्रवणिक- 

मेव च गीयते। यन “सत्यं ज्ञानमनन्तम ` इत्यादिमन्त्रव- 

णोप्रतिपाद्य ब्रह्म, तदेव ब्रह्म पुच्छम' इति ब्राह्यणवाक्ये 

खप्राधान्येन गीयते मन्नव्राह्मणयोरैकाथ्यादित्य्थः ॥ 

ननु पुच्छवाक्ये आनन्दमयः स्वप्रधानत्वेन प्रतिपाद्यः किं 
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न स्यादित्यत आह-- नतराऽन्ुपपत्तः । इतर आनन्दम- 
योऽल्ञ न प्रतिपाद्यः, प्रियादिमत्वेनाध्निमवाक्योक्तखषत्वाद्य- 

नुपपत्तेरिव्यथेः ॥ 

इतश्चानन्दमयोऽल्न न प्रतिपाय इत्याह्-भदव्यपदेश्ञाच । 

रस ‰द्यवायं छट्ध्वानन्दी भवति ' इत्यानन्दमयतब्रह्मणोल- 

स्धृटब्धव्यतेन रूपेण मेदन्यपदेशादित्यथेः ॥ 

ननु ° आनन्दो ब्रह्म ` इयत्रयानन्दस्य ब्रह्मत्वादानन्दमय- 

स्यापि ब्रह्मत्वमनुमीयत इयत आह-- कामाच नानुमाना- 

पेक्षा । काम्यत इति कामः अनन्द; तस्य ब्रह्मत्वदर्चनात् न 

अनुमानेन आनन्दमयस्यापि ब्रह्यत्वमपक्षितव्यम् , विकाराथ- 

मयड़िधानादियथः ॥ 

इतोऽपि नानन्दमयोऽच्र प्रतिपाद्य इत्याद-- अस्मिन्नस्य 

च तद्योगं शास्ति । अस्मिन् पुच्छवाक्योक्ते ब्रह्मणि, प्रवु- 

द्धस्य अस्य आनन्दमयस्य "यदा द्येव-- इति दाखं तद्योगं 

तद्धावापत्ति शास्ति; अतोऽल्लानन्दमयस्याप्रतिपादयत्वात पु- 
ल, (ह 

च्छन्रह्यैव स्वप्रधानं निर्विशेषं ज्ञेयमिति सिद्धम ॥ 

इत्थ पूवेसिद्धनिर्विशेषन्रह्मसमन्वयापवादकमिदमाह-- 

अन्तस्तङर्मोपदेरात् ॥ २० ॥ 
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पूवेत्र ब्रह्यपदम् , आनन्दमयपदम् , आनन्दाभ्यासश्चेत्ति 

मुख्यत्रितयात्मकबहूप्रमाणवश्चान् निर्विशेषनब्रह्मनिणेयो यथा, 

७. अन्तर- तथा रूपवत्त्वादिबहुप्रमाणवक्चात् ससारी 

धिकरणम् । हिरण्मयः पुरुषोऽस्त्विति पृवेसिद्धान्तयु- 
क्या पूवेपक्षोत्थानात् तेनास्य दृष्टान्तसंगतिः। फं तु पूर्वो- 
त्तरपक्षयोरपरपरब्रह्मोपास्तिरेवेति द्रष्टव्यम्। छान्दोग्ये श्रूयते- 

' अथ य एषोऽन्तरादिये हिरण्मयः पुरुषः..." इत्यादि । -तत्र 

किमयं पुरुषो विद्याकमोतिशयवश्चास्राप्नोत्कषेः कश्चित्स - 
सारी, उत निलसिद्धः परमेश्रर इति संदेहे, संसारीति पूवः 
पक्षः । सिद्धान्तस्तु--° य एषोऽन्तरादित्ये ....' ‹ य एषोऽन्तर- 
क्षिणि...-' इति च श्रूयमाणः परमेश्रर एव, न संसारी । कुतः, 

तद्धर्मोपदेशात्, तस्य परमेश्ररस्य ये सवपाप्मराहिलयादि- 

धमाः तेषामस्मिन्वाक्ये उपदेशात् । हिरण्यदमश्रकेडादिकं तु 
मायिकं परमेश्वरस्य लोकानुग्रहाथसुपपद्यत इत्यविरोधः । 

तस्मादक््यादिययोरन्तः परमेश्वर एवेयथः ॥ 

किं च-- 

भेदव्यपदेराचान्यः । २१॥ 

आदिलयाक्ष्णोरन्तः भरूयमाणः पुरुषः आदियश्ञरीराभिमा- 

निनो जीवादन्यः । कुतः, भेदव्यपदेशात्, आदित्यशरीरा- 
| {3 
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भिमानिनो जीवादन्यस्य परमात्मनोऽन्तयोमितया ‹य आ- 

दित्ये तिष्ठन्..." इत्यायन्तयमिन्राह्यणे तयोर्भेदन्यपदेरात् । 

अवराप्यन्तरशब्दश्रुत्या तस्परत्यभिज्ञानात्परमेश्चर एवाक््या- 
दिव्ययोरुपास्य इति सिद्धम् ॥ 

ननु पूवेश्राव्यभिचरितापहतपाप्मत्वादिनब्रह्मलिङ्गन रखूप- 

वत्वादिकमन्यथा नीतं यथा, न तथेह लिङ्कादाकाशकष्द्- 

श्रुतिरन्यथा नेतुं क्षक्या ; तस्या बलख्वत्त्वादियत आह-- 

आत्तन्न्गह्यृ् त् ॥ २२॥ 

र्वेणास्य प्रत्युदाहरणसंगतिः। फलं तु पूवेपक्षे भूताकाश 

दृष्या उद्रीथोपास्िः, सिद्धान्ते ज्ह्यटृष्टथेति द्रष्टव्यम् । 

आकाशा छान्दोग्ये श्रूयते-- (अस्य॒ लोकस्य का 
धिकरणम् । गतिरिदयाकाश् इति होवाच ' इ्यादि । 

तत्र किमाकाशशब्देन भूताकाशोऽभिधीयते, उत परं ब्रह्मेति 
विज्ञये, भूताकाश्च इति पूवैः पक्षः। सिद्धान्तस्तु -- आकाड- 

शब्देन ब्रह्मैव “गृह्यते । कुतः, तलिङ्गात् › तस्य ब्रह्मणो यलिङ्ग 
समस्तमहाभूतादिसष्टथादिकं तस्यास्मिन्वाक्ये दृष्टत्वात् । यत्त॒ 
लिङ्गाच्छतिबेलीयसीति, तन्न । भूयसीनां ब्रह्मलिङ्गश्रुतीना- 
मनुग्रहाय एकस्या आकाशश्ुतेबौधस्य युक्तत्वात् । ‹ आका- 

८ 
ॐ 9 
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दो ह्येवैभ्यः....' इति श्रुयन्तराञ्च आकाशशब्दितं ब्रहयैवात्नो- 
द्रीथे उपास्यमिति सिद्धम् ॥ 

आकाडशन्यायमन्यत्रातिदिशति- 

अत च्व प्राणः ।॥ २२॥ 

अत्रातिदेशत्वास्प्रथक्संगतिनीपेक्षिता । यद्वा पूवेमाकाञ्च- 
ध्रतेरव्यभिचारिब्रह्मलिङ्गाद्राधो यथा युक्तः, न तथेह प्राण- 

९. प्राणाधि- श्रुतेवाधो युक्तः संवेशनादिरिङ्गस्य प्राण- 
करणम् । साधारणतया ब्रह्माव्यमिचाराभावादिति 

प्रत्युदाहरणसंगतिः । फर तु पूवेपक्षे प्राणटृषटटया प्रस्तावो- 
पास्तिः; सिद्धान्ते ब्रह्मटृष्टयेति द्रष्टव्यम् । छान्दोग्ये श्रूयते 
उद्रीथे -- ' प्रस्तोतयी देवता....' इति प्रस्तुय, ‹ कतमा सा 

देवतेति प्राण इति होवाच" इदयादि । तत्र किं प्राणक्षब्देन 
ब्रह्माभिधीयते, उत वायुविकार इति संहाये, वायुविकार 

इति पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु--- प्राणशब्देन ब्रह्ैवाभिधीयते | 
कुतः, अत एव पृवेसूत्रोक्ततलिङ्गादेव, तस्य नह्मणो यहिङ्खगम् 

ˆ ....प्राणमेवाभिसंविशन्ति ' इत्यादिसवेभूतसंवेशनादिकं त- 
स्यास्मिन्वाक्ये दृष्टत्वात् । न च ‹ प्राणं तर्हिं वागप्येति ' इत्या- 

दिना वायुविकारेऽपि श्रतमिति वाच्यम्; तत्र इन्दरियसंवेश- 
नादेरेव श्रुतत्वात् । अतोऽनन्यथासिद्धनह्मलिङ्गात् प्राणशब्दा- 
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भिधेयं ब्रह्मैवोषास्यमिति सिद्धम् ॥ 

पूव प्राणवाक्ये ब्ह्मलिङ्गसद्धावात् ब्रह्मपरता यथा, न 
तथेह स्ववाक्ये ब्रह्मपरता तद् भावादिति प्रव्युदाहरणसंगय- 

द्मह- 

ञ्योतिथरणाभिधानात् ॥ २४ ॥ 
अत्र पूर्वपक्षे कौक्षेये अ्योतिषि आदिवयादिदष्टयोपास्तिः, 

सिद्धान्ते ब्रह्मृष्टथेति फटमेदः । छान्दोग्ये श्रूयते-- (अथ 

१०. ज्योतिश्वरणा- यदतः परो दिवो ज्योतिदींप्यते विश्वतः 

धिकरणम् । प्ृष्ठेषु....` इदयादि । तत्र किं ज्योतिःराब्देन 
आदिलयादिकं तेजोऽभिधीयते, उत ब्रह्येति संशये, आदिलया- 

दिकमिति पूवः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-‹ दिवो ज्योतिः... ' 
इति ज्योतिःशब्देन ब्रह्मैव गृह्यते । कुतः, चरणाभिधानान 

ज्योतिर्वाक्यतपूवैवक्ये ‹ पादोऽस्य सवो भूतानि तरिपादस्या- 
मृतं दिवि ` इति चतुष्पात््वाभिधानात् । अतो ब्रह्मैव ज्योतिः- 

शब्द्तिमिलयथः ॥ 

ननु ‹ गायल्ली वा इदं सवम... ` इति गायत्रयाख्यच्छ 

न्दसः प्रकृतन्त्वात्तस्वैवोपास्यत्वम् , नान्यस्येयाराङ्याद-- 

छन्दोभिधानान्नेति चेन्न तथा चतोषंण- 
निगदास्थादि ददनम् ॥ २५ ॥ 
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छन्दोभिधानान् गायच्याख्यछ्न्दस एवाभिधानात् , 

पूर्ववाक्ये न ब्रह्मणः प्रकृतत्वमिति चेत्, न । कतः, तथा 
चछन्दोद्वारेण तद्रते ब्रह्मणि, चेतोपणस्य वित्तसमाधानस्य, 
निगदात् अभिधानात् । तल टष्टान्तः- तथाहि ददनम् ) 

अन्यत्रापि विकारद्वारेण ‹ एतं ह्येव बहचा महत्युक्थे मीमां- 

सन्ते” एतमात्मानं प्रधाने शश्खे तदनुगतमुपासते; इति 

ब्रह्मण उपासनं दृश्यते इति दशनं टषएमियतो ब्रह्मैव पूर्व- 

वाक्ये निर्दिष्टम्, न छन्द इति सिद्धम् ॥ 

इतश्च गायत्रीवाक्ये ब्रह्मैव प्रतिपाद्यमिलयाह-- 

भ्रतादि पादव्यपदेरोपपत्तेश्चैवम् ॥ २६ ॥ 
ट, ^ १ ४ 

भूतप्रथिवीश्रीरहृदयेः "चतुष्पदा गायत्री इति व्यपदेशस्य 

जह्यण्येवोपपत्तेः। न ह्यक्षर संनिवेश्चरूपगायत्या भूतादिपादव्य- 
पदेशः संभवति । अतो गायत्रीवाक्ये ब्रहैव प्रतिपाद्यमिति, 

ज्योतिर्वाक्ये द्युसंबन्धात्तदेव प्रयभिज्ञायत इति सिद्धम् ॥ 

नयु पूवं दिवीति सप्तम्या दयोराधारतवेन निर्विद्यते, दिव 
इति पञ्चम्या दौरवधित्वेन । तथा च विभक्तिभेदेन बु- 
संबन्धात् यस्रयभिज्ञानगुक्तं तन्नेयाशङ्याह- 

उपदेदामेदान्नेति चेन्नोगयस्मि 
ध न्नप्यविरोधात् ॥ २७ ॥ 
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८ दिवि ' ‹ दिवः इति विभक्तिभेदेनोपदेशात् अ्योतिवा- 

क्ये प्रयभिज्ञानं न संभवतीति चेत्, न । कुतः, उभयस्मिन्नपि 

विभक्तिभेदेन उपदेशद्येऽपि प्रधानप्रातिपदिकार्थेन प्रयभि- 

ज्ञाया अविरोधात्; प्रकृतत्निषद्भह्मपरामर्शियच्छब्दानुबन्धा्च 

परं ब्रह्मेव ज्योतिःशब्दितमुपास्यमिति सिद्धम् ॥ 

पूवेस्मिन्नधिकरणे प्रकृतत्रिपाद्रह्यपरामशियच्छब्दसमाना- 
धिकरृता उयोतिःश्रुतिस्तदर्थत्युक्तं यथा, न तथेहासाधारणं 

किंचित्समस्ि प्राणस्य ब्रह्मत्वे मानम्, येन तथा स्यादिति 

प्रव्युदाहरणसंगयेदमाह-- 

प्राणस्तथाचगमात् ॥ २८ ॥ 

अत्र पूवेपक्षे प्राणेन्द्रदेवताजीवानामन्यतमोपास्तिः, सिद्धा- 
न्ते ब्रह्मधीरिति फलभेदः । कौषीतक्युपनिषदि इन्द्रप्रतदना- 
१९. प्रातर्दना- ख्यायिकायां प्रतदनं प्रतीन्द्रवाक्यं श्रूयते 

धिकरणम् । ' प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा ` इत्यादि । तन्न किं 

प्राणशब्देन वायुमात्रमभिधीयते, उत इन्द्रदेवता, उत जीवः, 

अथवा परं ब्रह्मेति विशये, ' अथ खलु... ` इत्यादिलिङ्गात 

वायुमात्रमिति पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- प्राणशब्देन बरह्यै- 
वाभिधीयते । कुतः, तथानुगमात् तथा ब्रह्मपरत्वे ‹ हिततम 

मन्यसे ` इवयादिहिततमत्वाद्यनेकलिङ्गानाम अनुगमात् अव- 
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गमात् । अतोऽत्र प्राणो ब्रह्मैबेयथैः ॥ 

` ननु अस्मीत्यहंकारवादालिङ्गादिन्द्रदेवताभिधीयत इत्याश- 

कयाह-- 

न वक्तुरात्मोपदेश्ादिति चेदध्यात्म- 
संबन्धभ्रूमा चस्मिन् ॥ २९ ॥ 

वक्तुः इन्द्रस्य देवताविशेषस्य, आत्मोपदेश्ात् (मामेव वि- 
जानीहि ` इल्यात्मतवेनोपदिहयमानत्वात्, प्राणो न ब्रद्येति चेत्, 

अत्रोच्यते--अध्यात्मसंबन्धभूमा यस्मिन्निति । हि यस्मात् , 

अस्मिन् अध्याये 'यावद्धयस्मिन् इरीरे प्राणो वस्ति तावदायुः 

स एष प्राण एव प्रज्ञात्मानन्दाऽजरोऽमृतः ` इयाद्यभ्यात्मसं- 

बन्धस्य प्रयगात्मसबन्धस्य भूमा बाहुस्यमुपरभ्यते । तस्मात् 
प्राणात्मकन्रह्मोपदेश्च एवायम्, न देवताविेषोपदेश्च इति 

सिद्धम् ॥ 

कथं तर्हिं वक्तुरात्मोपदेश्ञः, तत्राह-- 

चाखदुष्ट्या तूपदेशो वासदेववर. ॥ ३० ॥ 
इन्द्रस्य वक्तुः ‹ मामेव विजानीहि ` इत्युपदेाः शाख- 

दृष्टा ज्ञातव्यः; अहमेव परं ब्रह्मति शाखदृष्टया परयन्नेवमुक्त- 

वानियथेः । अत्र टष्टान्तः-- बामदववत् यथा वामदेवः 

दाख्लदृष्टथा ‹ अहं मनुरभवं सूयंश्च ̀  इ्याह तद्वदिति । अतो 
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बरह्मपरमेवैतद्वाक्यमिति सिद्धम् ॥ 

नन्वेवमपि न ब्रह्मपरमिदम्, अपि त्वन्यपरमिया- 
राङ्याह- 

जीवसुख्यप्ाणलिङ्गान्नेति चेन्नोपासाच्रेवि- 
ध्यादाशि द्वद्टा। देह तद्योगार- ॥ ३१ ॥ 

' वक्तारं विद्यात ' इति जीवलिङ्गात् “इदं शारीरं 

परिगृह्योत्थापयति ' इति मुख्यप्राणलिङ्गाश्च तदुभयपरम् , न 

ब्रह्मपरमेवेति चेत , न। कुतः, उपासात्रैविध्यात् जीवमुख्यप्राण- 
ब्रह्मोपासनानि त्रीणि प्रसथ्येरन्। न च तदिष्टम् ; (मामव... 

इत्युपक्रम्य ' प्राणोऽस्मि ' इत्युक्त्वा अन्ते उपसंहरति ‹स 

एष प्राण एव प्रज्ञात्मा इति । एवमुपक्रमोपसंहाराभ्यां 

चाक्येकवाक्यत्वावगमान् । किंच अन्यत्र ब्रह्मलिङ्गवश्चात् 

प्राणङ्यब्दस्य ब्रह्मणि वृत्तेराभ्रितत्वादिहापि तद्योगात् हिततम- 

त्वाद्यसाधारणन्रह्मलिङ्गयोगात् ब्रह्मण एवायञ्युपदेक्ा इति 

सवेमतिक्ोभनम् ॥ 

इति श्रीब्रह्मसूत्रवृत्तो बह्मतच्च- 

प्रकाशिकायां प्रथमाध्यायस्य 

प्रथमः पादः ॥ 

- + ॐ 2 (कः ५ अ~~ ~ 
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दितीय : पादः ॥ 

इत्थं पूवेस्मिन्पादे स्पष्टत्रह्मलिङ्गवाक्यानां ब्रह्मणि समन्वयः 

साधितः; अधुना अस्पष्ब्रह्मलिङ्गानां समन्वय माधयितुं 

१, सर्वत्र प्रसिच्य- द्वितीयतृतीयपाद्वारभ्येते । पूरवेस्मिन्पादे 

धिकरणम्। जगत्कारणत्वेन व्यापित्वादिकमथसिद्धम् । 

तदुपजीव्योत्तरपाद द्वयस्य उत्थानात् हेतुहेतुमद्भावः संगतिरस्य 

पुवैपादेन । यथा पूर्वै जीवादिलिङ्गबाधया ब्रह्मपरत्वमुक्तम् , 

न तथेह मनोमयादिवाक्ये ब्रह्मलिङ्गमस्तीति प्रस्युदाहरणसं- 

गयेदमारभ्यते ॥ 

सवेन्र प्रसिदोपदेरात् ॥ १ ॥ 

अस्य पूर्वपक्षे जीवस्योपालतिः, सिद्धान्ते ब्रह्मण इति फट- 

भदः । छान्दोग्ये शाण्डिस्यतिद्यायामिदमाम्नायतते--- ‹ स करतु 

कुर्वत ' “ मनोमयः प्राणङ्चरीरो भारूपः ` इदयादि । तन्न किं 

मनोमयत्वादिगुणकः शारीर उपास्यत्वेन उपदिष्यते किं वा 

परमात्मेति संशये, शारीर इति पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- 

पर ब्रहमवोपास्यत्वेनोपदि श्यते । कुतः, सवत्र प्रसिद्धोपदेशात् 
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सर्वेषु वेदान्तेषु यत्प्रसिद्धं जगत्कारणं ब्रह्म, तस्येवात्र " सर्व 
खलु..." इत्यादिना उपदेश्चादिलयथेः ॥ 

इतश्च ब्रहौवाल्लोपदिश्यत इयाह- 

विवस्षितगुणो पपत्सेञ्च ॥ २॥ 

विवक्षिताः ' भारूपः सलयसंकत्पः ` इलयादिना उपास- 

नायामुपादेयस्वेनोपदिष्टा ये गुणाः सयसंकल्पत्वादयः तेषां 
ब्रह्मण्येवोपपत्तरिलयथेः । जीवासाधारणस्यापि मनोमयत्वादेः 

सलयसेकस्पत्वाद्यनुरोधेन सवात्मके ब्रह्मण्युपपत्तेः । अतः 

तद्ुणकं ब्रह्मेवोपास्यमिति सिद्धम् ॥ 

ननु विपरीते किं न स्यादिति चेत्, नेयाह- 

अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ ३ ॥ 

सत्यसंकल्पत्वादीनां जीवे सामशखस्येनानुपपत्तः न 

शारीरो जीवस्तद्धर्मणोपास्यः, किं तु ब्रह्येवेयथेः ॥ 

इतश्च न शारीर उपास्य इवयाह-- 

५... ३ कमेकतेव्यपदे राच ॥ ४ ॥ 
‹ एतमितः प्रेत्याभिसंभवितास्मि इनेन एतमिति प्रकृ 

तस्य मनोमयत्वादिगुणकस्य ब्रह्मणः कमत्वेन प्राप्यत्वेन, 
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अभिसभवितास्मि प्राप्रास्मि इति शारीरस्य कतेत्वेन व्यपदि- 

इयभानत्वादियथेः ॥ 

इतश्च न शारीर उपास्य इवयाह- 

चान्दविक्ोषात् ॥ ५ ॥ 
समानप्रकरणे * अन्तरात्मन्पुरूषो हिरण्मयः ` इति शारी- 

रस्य यः शब्दोऽभिधायकः सप्रम्यन्तः अन्तरात्मन्निति, तस्मा- 

द्विशिष्टोऽन्यः प्रथमान्तः पुरुषदाब्दो मनोमयत्वादिविशिष्टस्या - 

त्मनो ऽभिधायकः ; तस्य सत्वान्न परस्मादन्यः शारीरः 

उपास्य इव्यथः ॥ 

किं च-- 

स््रतेश्च ॥ ६॥ 

!हईे्रः सर्वभूतानां हृदेशेऽजुन तिष्ठति । भ्रामयन्सबे- 
भूतानि यन्वारूढानि मायया ॥ ` इल्यादी जीवपरमात्मनो- 
मेदस्मरणान्न परस्मादन्यो जीव उपास्य इति सिद्धम् । अन- 

योर्भेदस्तु कास्पनिकः, न वास्तव इति रहस्यम् ॥ 

अधुना परमात्मन उपास्यत्वमाश्षिप्य परिहरति-- 

अभकौकरत्वात्तव्यपदेदाच नेति चेन्न 
निचाय्यत्वादेवं व्योमवच ॥ ७ ॥ 
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अभकौकस्त्वात् अ्भकमस्पम् ओकः स्थानं यस्य सोऽर्भ- 
कोकाः तस्य भावस्तत्त्वं तस्मात् , ‹ एष म आसरान्तष्टैदये इति 

परिच्छन्नहदयायतनत्वादिलयथंः । किं च तन्यपदेज्ाञ्च तस्य स्व- 

काब्देनैव (अणीयान् ` इलययणीयस्त्वस्य व्यपदेशात् आराग्रमात्रो 

जीव इहोपास्यः न सवगतः परमात्मेति चेत्, न । कुतः, निचा- 

य्यत्वादेवम् अर्भकोकस्त्वाणीयस्त्वादि विरष्टत्वेन शूपेण परमा- 

त्मन इह निचाय्यत्वान् उपास्यत्वात् । अतः सवेगतस्यात्मन 

उपासनापेश्षया अर्भकौकस्त्वादिगुणः । नैतावता सर्वेगतत्व- 
हानिः। तत दृष्टान्तः व्योमवत् ; यथा सवेगतमपि व्योम सुच्या- 

दययवच्छेदेनाभंकौको ऽणीयश्च व्यपदिरयते तद्त् ब्रह्मापीटय्थः ॥ 

अधुना परमात्मनः सवेगतत्वे दाषमाशङ्कय परिहरति- 

संभोगप्रा्िरिति चेन्न वेरोष्यात् ॥ ८ ॥ 
व्योमवत्परमात्मनः सवेगतत्वे चेतनत्वाविश्चेषात् जीव- 

वन् सुखदुःखानुभवरूपसंभोगप्राप्रिरिति चेत्, न । वेशे- 
ष्यात् जीवपरमात्मनोः भाक्तृत्वाभोक्तृत्वादि विशेषान्न तद्धो- 

गेनास्य भोगप्रापनिः । तस्मान्मनोमयत्वादिगुणकः परमात्मैवो- 

पाशः, न शारीर इति सुस्थितम् ॥ 

पूर्वै यथा ब्रह्मणो भोक्तृत्वाभाव उक्तः, तथा करेत्वाभाव 

इह ब्रह्मण इति रष्टान्तसगत्येदमाह- 
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अन्ता चराचरग्रहणात् ॥ ९ ॥ 

अत्र पूवेपक्षे अप्नर्जीवस्य वोपास्तिः, सिद्धान्ते निर्विशे- 
घत्रह्मधीरिति फरभेदः । कठवहीषु श्रूयत ‹ यस्य ब्रह्य च 

२, अन्रथि- क्षत्रं चोभे भवत ओदनः ' इद्यादि । तवौ- 

करणम् । द्नोपसेचनसूचितः कश्चिदत्ता प्रतीयते । 

स किमिः, उत जीवः, उताहो परमात्मेति विक्षये, अन्नि- 

जीवाविति पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- परमात्मैवात्ता । 
कुतः, चराचरग्रहणात् । चराचरयोः स्थावरजङ्गमयोाः आद्यत्वे- 

नास्मिन्वाक्ये ग्रहणात् श्रवणात् । न हि परमात्मान सवेसंहर्ता- 

रगरतेऽन्यस्य कस्यचिञ्चराचरात्तत्वं संभवतीलयथः ॥ 

इतश्च परमात्मेवात्तेलयाह-- 

प्रकरणा ॥ ९०॥ 

८ न जायते म्रियते वा विपध्ित् ' इलयादिना परमात्मनः 

प्रकरणात् प्रकृतत्वात् “क इत्था वेद यत्र सः' इति दुर्वि- 

ज्ञयत्वरूपासाधारणलिङ्गाश्चेयथः ॥ 

पूर्व ब्रह्मक्षत्रपदस्य मृत्युपदसांनिध्यादनिलयवस्तुपरत्ववदि- 

हापि पिबच्छब्दस्य संनिहितगुहाप्रवेशचादिना बुद्धिक्षे्रज्ञपर- 

त्वमस्त्विति दृष्टान्तसंगयेदमाद- 
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गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तददोनात् ॥ ११ ॥ 
अत्र पूवेपक्षे वुद्धिभिन्नजीवज्ञानम् , सिद्धान्ते तु जीव- 

विखक्षणपरमात्मज्ञानमिति फकूभेदः । कटवष्टीष्वेवं श्रूयते- 

३. गुदाप्विष्टा- * ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके इयादि । 
धिकरणम्। तत्न किं बुद्धिजीवौ निर्दिष्टौ, उत जीवपरमा- 

त्मानाविति विङाये, वबुद्धिजीवाविति पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु--- 

इह गुहां प्रविष्टौ जीवपरमात्मानावेव । कुतः, आत्मानौ हि, दि 
यस्मादात्मानौ चेतनो, ‹ ऋतं पिबन्तौ › इति कमफरभोगश्र- 

वणेन एकस्यात्मते द्वितीयस्याप्यास्मत्वं न्याय्यम्। तत्र हेतुः 

तदशनात्, संख्याश्रवणे च संख्यावतोरेकरूपत्वस्य रोके 

दशेनादियथैः ॥ 

इतश्च जीवपरमात्मानवेव गुहां प्रविष्टावियाह- 
१९ ५ । 

विरोषणाच ॥ १२॥ 
: सोऽध्वनः पारमाप्नोति... देवं मत्वा धीरो हषशोकौ 

जहाति इति जीवपरमात्मनोरवास्मिन्प्रकरणे गन्तृगन्तव्यभा- 

वेन च विरोषितत्वादिदय्थः ॥ 

पूर्वं प्राथमिकपिबन्ताविति द्वित्वश्रुया चेतनत्वेन तुल्य- 
जीवपरदृष्टथनुसाराश्चरमश्रुता गुहाप्रवेशादयो नीताः । तर्हि 

तद्वदेव ‹ टरयते' इति प्राथभिकम्रयक्षत्वोक्या अक्षिप्रतिबि- 
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म्बात्मावगयनुरोधाञ्चरमश्रता अमृतत्वादयः स्तुत्यर्थत्वेन 
कथंचिन्नेया इति रष्टान्तसंगव्येदमाह- 

अन्तर उपपत्तेः ॥ १३॥ 

अत्र पूर्वपक्षे प्रतिनिम्वोपास्तिः, सिद्धान्ते ब्रह्मोपास्तिरिति 
फलभेदः । उपकोसरुविद्यायां छान्दोग्ये श्रूयते-- ° य एषो- 

छ. अन्तरा. ऽभ्रिणि पुरुषो टदरयत एष आत्मेति होवाच 

धिकरणम् । इत्यादि । तत्र अश्िण्यन्तरुपदिङयमानः 

५ तिबिम्बादिः, उत परमात्मति संशये, प्रतिबिम्बादिरिति पूवैः 

पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- अन्तरः अश्चिमध्यगतः परमात्मेवोप- 
दियते । कुतः, उपपत्तेः आत्मत्व मृतत्वाभयत्वादीनामिहो- 

क्तानां परमात्मन्यवोपपत्तेः । ‹ एतं संयद्वाम इटयाचक्षते ' 

इलयादिनिर्दिष्टसय द्रामत्वादीनां च परमात्मन्येव, न प्रतिबिम्बे- 

ऽन्यल्न॒बोपपत्तिः । अतः अश््यन्तरः पुरुषः परमात्मै- 

बेलयथंः ॥ 

ननु स्वैगतस्याल्पमक्षि स्थानं न संभवति इति पृवपक्ष- 

बीजं दूषयितुमिदमाह-- 
व 

स्थानादिठ्र्पच्छ्लाच्च॥ १४ ॥ 

‹ यश्चक्षुषि तिष्ठन ' इयादिचक्षुरादीनि स्थानानि आदयो 
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येषाम् ˆ तस्योदिति नाम › ° हिरण्यदमश्रुः ' इत्यादिनामरूपाणां 
तेषामुपासनार्थत्वेन व्यपदेशादिदहापि परमात्मनो ऽक्षिस्थाना- 

दिव्यपदेश्लो नानुपपन्न इयथः ॥ 

प्रकरणादप्यक्षिस्थः परमात्मैवोपदिरयत इलयाह-- 

सुग्वविरि्टाभिधानादेव च ।॥ १५ ॥ 
प्राणो ब्रह्य कं ब्रह्म खं ब्रह्मः इति वाक्योपक्रमे 

श्रूयमाणं यत्सुखविशिष्टं ब्रह्म तस्येवेहाभिधानादिययथेः ॥ 

प्रकरणादक्षिस्थस्य ब्रह्मत्वमभिधाय िङ्गादपि तदाह- 

रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च ॥ १६॥ 
श्रुता उपनिषत् रहस्यं ब्रह्मविज्ञानं यस्य स तथा, तस्य ब्रह्म- 

विदो या गतिः देवयानाख्या ‹ अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण ` 

इलयादिश्र॒तौ ‹ अभ्रिर्ज्योतिरहः शुद्धः षण्मासा उत्तरायणम् ' 
इति स्मृतौ च प्रसिद्धा । तखा गतेः इहापि " आदिव्याञ्नन्द्रमसमः 

इत्यादावभिधानात् अक्षिस्थस्य ब्रह्मत्वं निश्चीयत इयथः ॥ 

इत्थं सिद्धान्तमभिधाय पृवेपक्षं प्रयाद-- 

अनवस्थितेरसंभवाच्च नेतरः ॥ १७ ॥ 
उपासकस्य सवेत्राक्षिणि प्रतिचिम्बसंपादकबिम्बभूतपुर- 

षान्तरस्यानवस्थानात् , असंभवाञ्च अगरृतत्वादिगुणानां न 
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चछायात्मादिरितरः । अतः परमात्मैवाक्षिस्थान उपदिश्यत 

इति सिद्धम ॥ 

पूवम् ° स्थानादिव्यपदेश्चाच्च ` इति सूत्रे (यः प्रथिव्यां 

तिष्ठन् ` इल्यादयन्तयामित्राद्यणस्थम् ‹ यश्चक्षुषि तिष्ठन ' इत्या- 

दिवाक्यम् अन्तयाभिणो ब्रह्मत्वं सिद्धवत्छृत्योदाहतम । तदा- 

क्षिप्य समाधत्त इलयाक्षेपसंगयदमाह-- 

अन्तयौम्यधिदैवा दिषु तडमे- 
चयपदेरात् ॥ १८ ॥ 

अत्र पूर्वपक्षे प्रधानस्य योगिनो जीवस्य वोपास्तिः, 

सिद्धान्ते परमात्मन एवेति फलभेदः । ब्रहदारण्यके श्रूयत-- 
५. अन्तयौम्य- (यः प्रथिव्यां तिष्ठन्... प्रथिवीमन्तरो 

धिकरणम् । यमयलेष त आत्मान्तयोम्यभ्रतः ' इदयादि । 

तत्र अन्तर्यामी प्रधानम, उत अणिमादिविक्िष्टो जीवः, 

उताहो परमात्मेति विषये, प्रधानजीवाविति पूवैः पक्षः| 
सिद्धान्तस्तु--इह अधिदैवादिषु श्रूयमाणोऽन्तयोमी परमा- 
तमेव । कुतः, तद्ध्मञ्यपदेशात् तस्य परमात्मनो ये धमी; 

सबान्तयामित्वात्मत्वामृतत्वादयः साधारणाः तेषामिह व्यप- 

देङादिदयर्थः ॥ 
8; 
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ननु प्रधानमन्तयाम्यस्त्वियाशडक्याह-- 

न च स्मातैमतदमोभिलापात् ॥ १९ ॥ 

स्मात॑सांख्यस्मृतिकस्पितं प्रधानं नान्तयौमि । कुतः, 

अतद्धमोभिरापात् ; अन्न तच्छब्देन प्रधानमुच्यते, न तत 
अतत्, प्रधानभिन्नपरमात्मा, तस्येव चेतनस्य ये धमौः 

५ अदृष्टो द्रष्टाश्रतः श्रोता... इति वाक्यकेषे श्रूयमाणाद- 
्रत्वादयः, तेषामिहाभिरापात् अभिधानादिलयथेः ॥ 

नु तर्हिं चेतनो जीवो योगी भवत्वन्तयामीयत आह- 

जारीरश्ोभयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते ॥ २०॥ 
शारीरो नान्तयामीति पूर्वसूत्रात् नजोऽनुषङ्गः । कस्मात् , 

उभयेऽपि "यो विज्ञाने तिष्ठन... ' इति काण्वाः, *य 

आत्मनि तिष्ठन्... * इति माध्यंदिनाः, तेऽप्यन्तर्यामिणो 

भेदेन एनं शारीरं प्रथिव्यादिवदधिष्ठानत्वेन नियम्यत्वेन च 
अधीयते । अतोऽधिदेवादिष्वन्तयौमी परमात्मैवेति सिद्धम् ॥ 

पूवै प्रधानविरोधिद्रषटूत्वादिधमवश्चात् न प्रधानमन्तर्या- 
मीत्युक्तम् । तर्हिं तद्विरोधिधमाणामत्राश्रवणात् प्रधानमेवादू- 
इयत्वादिगुणको भूतयोनिः स्यादिति प्रत्युदाहरणसंगत्येद- 

माह- 
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अदुहयत्वादिगुणको धर्मोक्तेः ॥ २१ ॥ 

पूवैपक्षे प्रधानस्य शारीरस्य वा ध्यानम् , सिद्धान्ते निवि- 
रोषन्रह्यज्ञानमिति फलभेदः । मुण्डके श्रूयते-- ‹ यत्तददरेश्य- 

द. अषर्यत्वाय. मग्राह्यम्.... तदव्ययं यद्भृतयोनि परिप- 
धिकरणम् । यन्ति धीराः ` इति । तत्र किम् अर- 

रयत्वादिगुणको भूतयोनिः प्रधानम् , उत शारीरः, किं वा 
परमात्मेति संदेहे, प्रधानश्चारीराविति पूवे: पक्षः । सिद्धा- 
न्तस्तु-- यत्तदद्रेश्यम्.... ' इद्यादौ श्रुता अटृश्यत्वादयो 
गुणाः यस्य, सोऽदृश्यत्वादिगुणको भूतयोनिः परमात्मैव । 
कुतः, धमेक्तिः “ यः सवेज्ञः सवेविन्” इत्यादिश्रूयमाणसवे- 

ज्ञत्वादेः परमेश्वरधर्मस्य भूतयोनो निर्देशात् । न ह्यचेतने 
प्राने किंचिञ्ज्े शारीरे वा सर्वज्ञत्वादिधमेः संभवति, येन 
भूतयोनिता स्यात् । अतो भूतयोनिः परमास्मैवेयथैः ॥ 

भूतयोनेः परमात्मत्वे हेत्वन्तरमाह-- 

‹विरहोषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॥ २२॥ 
विशेषणं च भदन्यपदेश्चश्च विश्चेषणमेदव्यपदेशौ ताभ्याम् 

इतरौ प्रधानजीवौ न भूतयोनी भवतः । तत्र `दिव्यो 
ह्यमूतेः पुरूषः... इत्यादिना दिव्यत्वादिविशेषणश्रवणात् 
न जीवः; “अक्षरात्परतः परः इल्यक्षरस्याव्याङ्रृतस्य पर- 



२३६ ्रह्मसुत्रवृत्तौ [पा. २. 

मात्मनश्च भेदेन व्यपदिष्टत्वात् न प्रधानं भूतयोनिः; अपि 
तु परात्मेबेयर्थः 

भूतयोनेः परमात्मत्वे हेत्वन्तरमाह -- 

रूपो पन्यासाच ॥ २३ ॥ 
‹ अभ्निमधो चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ ' इत्यादिसर्वकायीसक- 

रूपस्योपन्यासात् परमात्मैव भूतयोनिरिति वृत्तिकारमतम् । 

' पुरुष एवेदं विन्धं कमे ' इत्यादिसबात्मकरूपोपन्यासान् पर- 
मात्मैव भूतयोनिरिति भगवत्पादीयमतम् ॥ 

पूर्वं रूपोपन्यासप्रसङ्गात् तैर क्यदेही वैश्रानरोऽत्र स्म- 
तो विचार्यत इति प्रसङ्गसंगत्येदमाह् । यद्रा, पूर्वम् उपक्रम- 

स्थादृश्यत्वादिसाधारणधमेस्य वाक्यदोषस्थसवेज्ञत्वादिलिङ्गन 

ब्रह्मनिष्ठत्वमुक्तम् । तद्वद् त्राप्युपक्रमससाधारणवेश्ानरशब्दस्य 

वाक्यशेषस्थहोमाधारत्वरिङ्गन जाटरनिषएठत्वमस्त्विति दृ्टान्त- 

संगयेदमाह- 

वैश्वानरः साधारणराञ्द विदोषात् ॥ २४ ॥ 

अत्र पूवेपक्षे जाटरादेरुपास्िः, सिद्धान्ते ब्रह्मण इति 
4 क भ कि 

फलमेदः। छान्दोग्ये वैश्वानरविद्यायाम् (को न आत्मा किं 
जह्य ' इति ‹ आत्मानमेवेमं वेश्ानरम्....* इति चोपक्रम्यान्ना- 
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यते-- ‹ यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वैश्रानर- 
७. वैश्वानरा. मुपास्ते ` इत्यादि । तत्र किं वैश्वानरो जाट- 

धिकरणम् । राग्निः, उत भूताभ्भिः, उत आदिलयादिदेवता, 

आहो शारीरः, आहोस्विन् परमेश्वर इति विशये, जाठरादि- 

रिति पूर्वैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- वैश्वानरः परमात्मैव । 
कुतः, साधारणश्ञव्दविशेषान् साधारणक्ब्दयोर्विंशेषः तस्मा- 

दियथः । जाठरभूतारन्यादिलयदेवतासु साधारणो वैश्रानर- 
दाब्दः; जीवपरमात्मनोः साधारणः आत्मश्चब्दः; तयोः 

वैश्रानरात्मशब्दयोः उभयत्र साधारणयोरपि सतोः परमात्म- 

परत्व एव विशेषोऽवगम्यते । * तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वा- 
नरस्य मूर्धैव सुतेजाः ' इत्यादौ उक्तदुमूधेत्वादिः सबौत्मकप- 
रमा्मपरत्व एव विहोषो ऽवगम्यते, उपपन्नतरत्वान् । तस्मान् 

वैश्वानरः परमास्मैव, न जाठरः; चरमश्रुतहोमाधारत्वापि- 

क्षया प्रथमश्रतद्यमूधत्वादेबख्वत्वादिति सिद्धम ॥ 

स्मृया च श्रयथः शक्यो निर्णेतुमित्याह-- 

स्मथमाणमनुमान स्यादिति ॥ २५॥ 
बैशरानरश्चब्दस्य परमात्मपरत्वे स्मथमाणम् ' यखाग्नि- 

रास्यं द्यौमूधौ खम्. - .' इलयादिस्मृत्युक्ततरैरोक्यात्मकं रूपम् , 

अनुमानं स्यात अनुमापकं छिङ्ग स्यादिलयर्थः । एवं च स्मृतो 
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परमेश्वरस्येवोक्तत्वात् तन्मूरभूतश्रतौ विद्यमानवेश्रानरङाव्द: 
परमात्मपर एवेति तात्पर्यम् । सूत्रे इतिशब्दः हेतौ ; यस्मा- 

देवं जिङ्गमस्ति तस्मद्रैश्चानरः परमास्मैवेति सिद्धम् ॥ 

सिद्धान्तविधि विधान्तरेणाकषिप्य समाधतुमाह- 

राब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्टानाच नेति चन्न 

तथादृ टुपदशाद संभवात्पुरुषमपि 
चयैनमधीयने ॥ २६ ॥ 

शब्दस्तावत् वैश्वानरशब्दो न परमात्मपरः, जाठरादौ 
रूढत्वात्; आदिक्षब्देन * हृदयं गार्हपत्यः ' इत्यादयम्नित्नितय- 

कट्पनम् ‹ तद्यद्भक्तं प्रथममागच्छेत्तद्धोमीयम ` इत्यादिना 

प्राणाहुत्याधारतासंकीतेनं च गृह्यते ; एतेभ्यो हेतुभ्यो जाठर 

एव वैग्धानरः । किं च अन्तःप्रतिष्ठानात् " पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं 
वेद ̀ इति वैश्वानरस्य अन्तःप्रतिष्ठानश्रवणात जाठर एव वेश्रा- 
नरो न परमात्मेति चेत्, न। कतः, तथारष्च्युपदेश्चात् तथा 
जाटरखूपेण परमेश्वरस्य दृष्टेः उपास्ते: उपदेशात्, ‹ मनो- 

मयः... ` इत्यादिवत्। अथवा तथा तस्मिन जाठरे परमेश्वर- 

दृष्टेरुपदेश्चात् ‹ मनो ब्रह्मदयुपासीत ` इतिवत् । ननु जाठर 
एव वैश्वानरो सुख्योऽस्तु, तत्राह -- असंभवादिति ; ` मूर्धैव 



सू. २६-२८.] प्रथमोऽध्यायः । ३९ 

सुतेजाः ` इव्यादः जाठरे तावदसंभवादिय्थः । क च पुर- 
षमपि चैनं वैश्धानरं बाजसनेथिनोऽधीयते-- ‹ एतमेवमम्रि 
वैश्ानरं पुरुषविधं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद् ̀ इति । अतः 

परमेश्वरस्य सवौतमकतया पुरुषविधत्वाद्युपपत्तेः वैश्वानरः 
परमात्मेवेति सिद्धम् ॥ 

इस्थं युमुधेत्वादि विदोषस्य जाठरविषयत्वं संदूष्य देव- 
तादिविषयत्वं दूषयितुमाह-- 

अत एव न देवताभूतं च ॥ २७ ॥ 
देवता च भूतं च देवताभूतम् ; एकवद्भावः । उभयमपि 

न वैश्वानरः । कुतः । अत एव उक्तेभ्यो हेतुभ्यः।न दि 
विकारस्य भूताप्नेः विकारान्तरदयुखाकाद्यात्मकत्वं संभवति । 
न च देवताया रे्रयंयोगात्तदस्त्विति वाच्यम् , तस्याः परमे- 

श्रराधीतैःश्रयैवत्त्वात्। अतो वैन्रानरः सवौत्मकः परमात्मेवे- 

लथेः ॥ 

पूवै जाठराथेकत्वं वैश्धानरादिशब्दस्याभ्युपेय जाठरोपा- 
धिकं जाठरप्रतीकं वा ब्रह्मोपास्यमिलयभिहितम्। अधुना विना 

वेश्वानरोपाधिकल्पनां साक्षादेव परमात्मोपासनापरिग्रहे विरो- 
धाभावं जैमिनिराचार्यो मन्यत इलयाह-- 

साक्लादप्यविरोध जेमिनिः ॥ २८ ॥ 
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त्रैश्वानरस्य पूवौपरपयौलोचनया ब्रह्मत्वे निर्णीति, विश्- 
श्वासौ नरश्चेति विन्ानरः सवीत्मकः, विश्चनर एव वेश्वा- 

नरं इति योगेन वैश्रानरशब्दो ब्रह्मपरतया नेतव्य इति 
तात्पयोर्थः ॥ 

ननु परमात्मपरत्वे कथं प्रादेयमात्रश्रतिः इत्याशङ्कय तां 
व्याख्यातुमाद- 

अभिव्यक्तरिव्यार्मरथ्यः ॥ २९ ॥ 

अनवच्द्धन्नस्यापि परमात्मनः प्रादेदामाललत्वमुपपद्यते । 

कुतः, अभिव्यक्तः उपासकानामनुग्रहाय परमेश्वरो हदयादि- 

स्थानेषु प्रादेशपरिमाणोऽभिव्यजञ्यते किटेत्यारमरथ्याचार्यो 

मन्यत इव्यथः ॥ 

मतान्तरमाद-- 
> © भस 

अनुस्म८।८३ रेः ।। २० ॥ 

प्रादेश्चमाच्रहदयपुण्डरीकस्थन मनसा अनुस्मृतेध्योनात् 

प्रादेशमात्र इत्युपच्यत इति बादरिराचार्यो मन्यत इति ॥ 

मतान्तरमाह-- 

संपत्तरिति जेभिनिस्लथाहि 
दशरोयति 
दरयति ॥ ३१ ॥ 
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मूधप्रशृति चुवुकान्ते प्रादेशमात्रे वरश्रानरस्योपास्यत्वप्र- 
तिपादनान् परमेश्रस्य प्रादडामात्रत्वं सपरञ्नम । ततः प्रादेश- 

माच्रत्वसंपत्तेः प्रादेशमा्रश्रुतिरुपपद्यत इति जेभिनिराचार्यो 

मन्यते । अस्मिन्नर्थे श्रुत्यन्तरसंवादमाह सूत्वकारः-- तथा- 

हि दरौयति ; 'प्रादेरामात्रमिव ह वे देवाः सुविदिता अभि- 

संपन्नाः इत्यादि बवाजसनेयत्राह्मणें मूधोदिचुवुकान्तेषु दुप्र- 
भ्रृतीन प्रथिव्यन्तानवयवान् त्रखेोक्यालसनो वैश्रानरस्य 

संपादयत प्रादेदामात्रत्वसंपत्ति परमात्मनो दशेयतीदयथः ॥ 

प्रादेशमात्रश्रुतिः संपत्तिनिमित्ता इदयत्र श्रयन्तरमाह-- 

आमनन्ति चेनमस्मिन् ॥ ३२॥ 
(५ क [१ € | स् ^ क * 

अस्मिन्प्रादेशापरिमाणे मूधचुवुकान्तराखे एनं परमेश्वर 

जाबाला: °य णषोऽनन्तोऽन्यक्त आत्मा सोऽचिमुक्तं प्रति- 
(~ १ न 

छित इति.... ` इत्याद्यामनन्ति । अतः प्रादेदामात्रश्चतिरुपप- 
भ र ट न द 

ननेव्यथेः । तस्मात्स्वासकः परमात्मैवेहोपास्य इतयतिशो- 

भमनम ॥ 

दूति श्रीव्रह्मसूच्रव्रत्तौ ब्रह्मतत्व- 

प्रकारिकायां प्रथमाध्यायस्य 

द्वितीयः पादः ॥ 

र निन्दन्ति की 



ॐ 

तृतीयः पादः ॥ 

इत्थं दहितीयपाद् अस्पष्ब्रह्मलिङ्गवाक्यानां प्रायङ्ञ॒ उपा- 

स्यस्वेन ब्रह्मणि समन्वयः प्रयपादि । अधुना तादृशानां 

९ युभ्वा्- वाक्यानां प्रायो ज्ञेयत्वेन ब्रह्मणि सम- 
धिकरणम् । न्वयं प्रतिपादयितुं वृतीयपादो ऽयमारभ्यते। 

वैश्ानराधिकरणे त्रैखोक्यातमा वैश्वानरः परमासेयभिदहितम् , 

ताह जैरोक्यायतनमन्यदिलयाक्चिप्य समाधानादाक्षपसंगत्या : 
उपक्रमस्थसाधारणश्चब्दस्य वाक्यदोषस्थदयुमूधंत्वादिना ब्रह्मप- 
रत्वमुक्तम् , तद्दत्रापि उपक्रमस्थसाधारणायतनत्वस्य ‹ अमृ- 

तस्यैष सेतुः ̀  इति वाक्यशेषस्थसेतुत्वलिङ्गेन परिच्छिन्नप्रधा- 
नादिपरत्वमस्त्विति दृष्टान्तसंगलया वा इदमधिकरणमारभते- 

द्युभ्वाद्यायतनं स्वराब्दात् ॥ १ ॥ 

अत्र पूवैपक्षे प्रधानादुपास्तिः, सिद्धान्ते ब्रह्मप्रामितिरिति 
फलभेदः । युण्डके श्रूयते-- ‹ यस्मिन्दयौः परथिवी चान्तरि- 
क्षमोतम्....' इत्यादि । तत्र दयुभ्वादीनामोतत्वेन किंचिदायतनं 
प्रतीयते । तत्कि प्रधानम्, उत जीवः, आहोस्िद्भद्येति 
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संशये, प्रधानादिरिति पूवे: पक्षः| सिद्धान्तस्तु -- युभ्वाद्ाय- 
तनं दयौश्च भूख युभ्बौ, श्युम्बौ आदी यस्य ॒द्यौःपृथिव्यन्त- 
रिक्चमित्येवमात्मकस्य, तदयुभ्वादि, तस्यायतनम् अधिष्ठानं 

ब्रहैव । कुतः, स्वशब्दात् स्वस्य परब्रह्मणो वाचको य आल- 
शब्दः " तमेवेकं जानथ आत्मानम् ' इति श्रृतः तस्मादित्यथैः। 

एवं च उपक्रमस्थसाधारणायतनत्वस्य गौणसेतुत्वलिङ्गासप- 
थमश्र॒तात्मश्रुलया ब्रह्मपरत्वमेव, न प्रधानादिपरत्वमिति भावः॥ 

द्युभ्वाद्यायतनं ब्रह्मेयत्र हेत्वन्तरमाह -- 
क क क सुक्तोपखप्यन्यपदेकात् ॥ २॥ 

मुक्तेरुपसप्यं मुक्तापस्रप्यम्, मावप्रधानोऽयं निर्देशः । 
तथा च ‹ तथा विद्धान्नामरूपाष्ठिमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति 
दिव्यम् इति ब्रह्मणोऽविश्ातत्कायैसकलानर्थोच्छेदद्वारा 

मुक्तप्राप्यत्वस्य व्यपदिरयमानत्वात् । अत द्युभ्वाद्यायतनं 

नह्यवेल््थः ॥ 

सिद्धान्तमभिधाय प्रधानपक्ष निषधति-- 

नाचुमानमतच्छच्दात् ।॥ ३॥ 

अनुमीयत इदयनुमानम , सांख्यपरिकल्पितं प्रधानम् । 

न तहययुभ्वाद्यायतनम् । कृतः, अतच्छब्दात् तस्याचतनस्य 
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प्रधानस्य प्रतिपादकः राब्दः तच्छब्दः, न तच्छब्दोऽतच्छब्द्ः, 
तस्मात् प्रधानप्रतिपादकरशव्दस्येद्श्रवणात् , प्रत्युत तद्विप- 

रीतचेतनप्रतिपादकस्य “यः सवैज्ञः सवैवित् ̀  इत्यादेः शब्दख 

श्रवणादिदयथः ॥। 

नलु तर्हिं शारीरोऽस्तु दुभ्वाद्यायतनम् ; तस्य चेतनत्वा- 

दियोगादिदयाश्चङ्कयाह- 

प्राणभच ॥ ४ ॥ 

प्राणशत् शाररोऽपि न व्युभ्वाद्यायतनम् । कुतः, अतच्छ- 

ब्दादेव, शारीरस्य सर्व॑ज्ञत्वासंभवात् तत्साधारण आत्मश्च- 

व्दोऽतच्छब्द् ण्व ॥ 

श्ारीरनिरासे हेत्वन्तरमाह त्रिभिः सूत्रै- 

मदव्यपदेरात् ।॥ ५. ॥ 

‹ तमेवैकं जानथ ` इति ज्ञातज्ञेयभावेन जीवपरयोर्मेदेन 

व्यपदिदयमानत्वादियथंः ॥ 

प्रकरणात् ॥ 2े॥ 

५ कस्मिन्च॒ भगवो विज्ञाते सवेमिदं विज्ञातम् ` इ्यु- 
पक्रमात् ब्रह्मण एवेदं प्रकरणम् । न दहि श्ारीरज्ञानात् सवै- 
विज्ञाने संभवति । तस्मास्रकरणादपि न शारीर इयथः ॥ 
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स्थिवयदनाभ्यां च ॥ ५॥ 

द्वा सुपणो ' इति मन्त्रे ‹ अनश्नन्नन्यो अभिचाकञश्चीति ' 

इत्योदासीन्येन स्थितिः परमासनो नि्दिङयते, ‹ तयोरन्यः 
पिप्पलं स्वाद्रत्ति' इति अदन शारीरस्य । अतः स्थिव्यद्- 

नाभ्यां न शारीरो द्युभ्वाद्यायतनम्, अपितु परं ब्रह्मैवेति 

सिद्धम् ॥ 

पुवेमात्मरब्दात् चुभ्वाद्यायतनं ब्रहमत्युक्तम् । तन्न ; (तरति 

दोकमात्मित् ` इदयत्रा्रह्मणि प्राणेऽपि आत्मशब्दप्रयोगादि- 

लाक्षेपसगव्येदमाह-- 

भूमा संप्रसादादध्युपदेरात् ॥ ८ ॥ 

अत्र पूवेपक्षे प्राणोपास्तिः, सिद्धान्त तु ब्रह्मधीरिति 
फलभेदः । छान्दोग्ये श्रूयते-- ' भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य 

२. भूमाध- इति भूमानं भगवो विजिज्ञास इति । 
करणम् । यत्र नान्यत्परयति...-' इत्यादि । तत्र किं 

प्राणो भूमा, उत परमास्मति संदेहे, प्राण इति पूवैः पक्षः । 

सिद्धान्तस्तु--भूमा परमात्मैव । कुतः, संप्रसादादध्युपदृशात् 
सम्यक्प्रसीदत्यस्मिन् जीव इति संप्रसादः, सुषुप्यवस्था, 

तस्यां प्राणो जागर्तीति संप्रसादराष्देन प्राणोऽभिधीयते; 

प्राणादधि प्राणोपदेशशानन्तरम् , ‹ एष तु वा अतिवदति यः 
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स्ये नातिवदति ` इति तुशब्देन प्राणवादस्यानतिवादित्वमभि- 
धाय सलज्ञब्दवाच्यपरमात्मव।दस्यातिवादित्वं ब्रुवता भून्न 
एवोपदिश्यमानत्वात् । ' तरति शोकमात्मवित् इति प्रभवाक्ये 

आत्मोपक्रमेणात्मप्रकरणास्राणसंनिधेदुबेलतया न प्राणो भूमा, 

परमात्मेवेति सिद्धम् ॥ 

परमात्मनो भूमत्वे युक्लयन्तरमाह-- 

धर्मोपपत्ते ॥ ९ ॥ 
° यत्र नान्यत्पदयति ` इत्यादिनोक्तानां सर्वैव्यवहाराभा- 

वादिधमाणां परमात्मन्येवोपपत्तेः परमात्मैव भूमेलय्थैः ॥ 

पूवै सल्यशाव्दस्य ब्रह्मणि रूढत्वात् भूमा ब्रहचव्युक्तम् । 

तद्ददिहाप्यक्षरशबव्दस्य वर्णे रूढत्वाद्रण एवाक्षरमस्त्विति दष्टा- 
न्तसंगयेदमाह- | 

अक्षरमम्बरान्तधृतेः ॥ १०॥ 
अत्र पूतेपक्षे ओंकाररूपाक्षरोपास्तिः, सिद्धान्ते ब्रह्मज्ञान. 

मिति फलभेदः । बृहदारण्यके गार्मी प्रति याज्ञवल्क्य आह- 
३. अक्षरा "एतद तदक्षर गामि ब्राह्मणा अभिवदन्त्य- 

धिकरणम् । स्थूलम्... इत्यादि । तत्र किम् अक्षरशब्देन 
वणं उच्यते, उत ब्रह्मेति संदेे, वणे इति पूवैः पक्षः । सिद्धा- 
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न्तस्तु-- न क्षरतीयक्षरं ब्रह्मैव । कुतः, अम्बरान्तधृतेः “एत- 
स्मज्ञु खल्वक्षरे गाग्योकाश ओतश्च प्रोतश्च ' इति प्रथिव्यादेः 
आकाक्चान्तस्य विकारजातस्य धारणादिलय्थः ॥ 

नन्वम्बरान्तधारणं प्रधानेऽपि संभवतीयत आह- 

सा च प्रदासनात् ॥ ११॥ 
सा च धृतिः परमेश्ररस्थैव कमे, नान्यस्याचेतनस्य । कुतः 

परशासनात् “ एतस्य वा अक्ष॒रस्य प्रशासने गा सूर्याचन्द्रमसौ 

विधृतौ तिष्ठतः ` इत्यादिना प्रश्ासनश्रवणादिलयथः ॥ 

प्रधानादिनिरासेन ब्रह्मोपादाने हेत्वन्तरमाह- 

अन्यभावव्याषृत्तेख ॥ १२॥ 
अन्यस्य प्रधानादेः भावो धर्मः सोऽन्यभावः, तग्यावृत्तः 

¢ तद्वा एतदक्षरं गाग्येदृष्टं द्रष्टु... ' इयादितद्विपरीतधमे- 

श्रवणात् न प्रधानादि अक्षरम् ; किंतु ब्हयेवेति सिद्धम् ॥ 

पूवे वर्णे रूढस्याक्षरशब्दस्य जगद्धूतिरक्षणलिङ्गेन ब्रह्मणि 
(न क्षरति ' इति योगवृत्तिराभिता। तद्रदिहापि देश्परिच्छि- 

न्रफटश्रुतिलिङ्गेन परशब्दस्य अपेक्षिकपरत्वविशिष्टे हिरण्य- 
गर्भे बृ्तिरस्त्विति दृष्टान्तसगव्येदमाह- 

इक्षतिकभेव्यपदेक्ात्सः ॥ १३ ॥ 
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अब्र पूवेपक्षे कार्यव्रह्मोपास्तिः, सिद्धान्ते पर ब्रह्मोपास्तिरिति 
फरमेदः । प्रश्नोपनिषदि श्रूयते-- ° यः पुनरेतं त्रिमात्रेणा- 

छ. इक्षातिकर्मा. भित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत..." 
धिकरणम् ! इति । तब ध्येयं वस्तु किं हिरण्यगभोख्य- 

मपरं ब्रह्य, उत परं ब्रह्मेति विशये, अपरमिति पूवैः पक्षः। 
सिद्धान्तस्तु- सः ध्यातव्यः परमात्मैव । कुतः, इक्चतिक्मव्य- 
पदेशात् ‹ परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते इति वाक्यशोषे 

ध्यातन्यखच दक्षतिकमेतखन व्यपदेशात्, ध्यानेक्षणयोरेकवि- 

षयत्वनियमात् । अतः कमसुक्त्यथे्मोकारावलम्बनेन ध्यात- 

त्यः परमात्मैवेति समखजसम ॥ 

पूर्वं परपुरुषशब्दस्य ब्रह्मणि रूढत्वात् ब्रह्म उपास्यमित्यु- 
क्तम् । तद्रदिष्ाप्याकाशशब्दस्य भूताकाशे रूढत्वात् तस्येवो- 
पास्यत्वमस्त्विति टष्टान्तसंगत्येदमाह- 

दहर उत्तरेभ्यः ॥ १४ ॥ 

अत्र पुवेपक्षे आकाश्ाद्युपास्तिः, सिद्धान्ते ब्रह्मोपास्ति- 
रिति फलभेदः । छान्दोग्ये श्रूयते-- “ अथ यदिद्मस्मिन््- 

९५. दहरा- द्यपुरे दहरं पुण्डरीकं वेदम दहरोऽस्मिन्न- 

धिकरणम् ' न्तराकाद्ाः ' इ्यादि । तल दहरपुण्डरीके या 

दहराकाशः श्रुतः स किं भूताकाश्चः, उत जीवः, उताहो 
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परमात्मेति विशय, भूताकाश्चादिरिति पूवैः पक्षः । सिद्धान्त- 
स्तु -- दहराकाशः परमात्मैव । कस्मात् , उत्तरेभ्यः ‹ यावान्वा 

अयमाकाशस्तावानेषाऽन्तहेदय आका उभ अस्मिन्यावा- 

प्रथिवी अन्तरेव समाहिते एष आत्मापहतपाप्मा ' इदयादि- 

वाक्यरोषगतेभ्य आकाशशोपमानसयद्यावाप्रथिन्यधिष्ठानत्वात्म- 

त्वापहतपाप्मत्वादिहेतुभ्य इयथः ॥ 

दहराकादास्य परब्रह्मपरत्व हेत्वन्तरमाह- 

गतिराब्दाभ्यां तथाहि दष्ट छिङ च॥ १५॥ 

८ इमाः सवाः प्रजा अहरहगच्छन्य एतं ब्रह्मलोकं न 
विन्दन्ति" इति दहरवाक्यशेष प्रजाज्ञब्दवाच्यानां जीवानां 

प्रयहमुच्यमाना प्रकृतदहरविषया या गतिः, यश्च ब्ह्मलोक- 

राब्दः, ताभ्यां दहरस्य परब्रह्मतावगम्यते । तथाहि रष 

श्रुलन्तरे “ सता सोम्य तदा संपन्नो भवति ` इति । एवं च 

प्रय हिरण्यगर्भटोकगमनासंभवाद्भद्यैव लोक इति सामाना- 
धिकरण्यस्य परिग्रहे अहरहगमनमेव लिङ्गं ॒ज्ञापकम् । च- 

शब्देन निषादस्थपतिन्यायोऽपि सामानाधिकरण्यपरिप्रहे सू- 
चित इति ध्ययम् ॥ 

दहरस्य पर ब्रह्मत्वे हेत्वन्तरमाह द्वाभ्याम् -- 
3 4 
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मदहिस्च) [ (क ध्रतश्च महिभ्नोऽस्यास्मिन्चुपरब्धेः ॥ १६ ॥ 
(अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिरेषां रोकानामसंभेदाय 

इति श्रताया धृतेरपि हेतोदंहराकाङाः परमात्मैव । अस्य च 

सवेलोकविधारणलक्षणमदिम्नः अस्मिन परमासनि “एष भूत- 
पाट एष सेतुर्विधरणः" इयादिश्रलयन्तरेऽप्युपरुब्धेरित्यथैः ॥ 

प्रसिदञ्च ।॥ १७ ॥ 

दहराकाशस्यापि परमालन्येव प्रसिद्धेः, लोकरूढ्यग्रक्षया 

‹ आकाशो वै नाम नामरूपयोर्मिवैहिताः इव्यादिश्रौतरूदेर्बटी- 

यस्त्वादहराकाश्चः परमात्मैव, न भूताकाश इति सिद्धम ॥ 

ननु तर्हिं जीवोऽस्त्विद्याशङ्कपाह- 

इतरपरामशराोत्स इति चन्नासंभवात् ॥ १८॥ 

‹ एष संप्रसादः ' इति संग्रसादश्चब्देन इतरस्याप्यस्मिन्प्र- 

करणे परामश्चात्स जीवो दहराकाशोऽस्त्विति चेत, न । असं- 

भवात् जीवे आकाक्चापमेयत्वापहतपाप्मत्वादीनामसंभवादि- 

यथः ॥ 

इत्थम भिहितासभवस्यासिद्धिमाङङ्य परिहरति- 

उन्तराचेदाविभ्तखरूपस्तु ॥ १९ ॥ 
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उत्तरान् ध्य एषोऽक्षिणि पुरुषो टश्यते ` इ्यादि प्रजाप- 

तिवाक्यात् जामप्रदायवस्थापन्ने जीवे अपहतपाप्मत्वादिसंभवा- 

जीव एव दहराकादा इति चेत् , अत्राह---आविभूतस्वरूपस्तु । 

तुशब्दो जीवशङ्काव्यावरत्त्यथेः । यतः तत्राप्याविभूतं पारमा- 

धिकं स्वरूपमस्येयाविभूतस्वरूपो जीवो विवक्षितः, न तु 
जीवत्वेन रूपेण; ‹ परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनि- 
प्पद्यते ` इ्युपसंहारदरानात् । अतः तस्य ब्रह्मत्वेनापहतपा- 

प्मत्वादिसभव इति जीवत्वेन तदसंभवान्न पवेसूबस्थदेतु- 

रसिद्ध इति भावः ॥ 

ननु तहिं ‹सप्रसादः ` इति जीवपरामो व्यथः स्यादि 

त्यत आह- 

न्याथञ् परामरोः ॥ २० ॥ 

जीवपरामशेः * अभिनिष्पद्यते ` इति उपसंपत्तव्यपर- 

मात्मपर एव, न जीवप्रतिपादनाथे इयथः ॥ 

जीवपूवेपक्षबीजमाशङ्कय परिहरति-- 

अल्पश्चुतेरिति चेत्तदुक्तम् ॥ २१ ॥ 

" दहरो ऽस्मिन्नन्तराकाराः' इयाकाश्चस्यास्पत्वश्रवणान्न पर- 

मात्मत्वम्, कितु जीवत्वमिति चेत, तत्र॒ समाधानमुक्तम् 



४. ्रह्मसूत्रवत्तो [षा. ३. 

८ अभकौकस्त्वान्तव्यपदेशाच्च .... ` इत्यव । तस्मादहराकाशः 

परमासमैवोपास्य इति सिद्धम् ॥ 

पूवम् “ परं ्योतिरुपसंपद्य....' इति वाक्याथैविचारप्र- 
सङ्गात् “ तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः..." ^....आयुदोपासतेऽ- 

मृतम् ̀  इति वाक्योक्तपरंज्योतिदष्रसाधकम् ‹न तत्र सू्यैः' 
इत्यादिवाक्यं विचायेत इति प्रसङ्गसगत्येदमाह-- 

अनुक्रूतेस्तस्य च ॥ २२॥ 
अत्र पूवैपक्षे अरोकिकतेजस उपासिः, सिद्धान्ते निर्विंशेष- 

ब्रह्मधीरिति फलभेदः । मुण्डके श्रूयते-- ^ न तत्र सूर्यो 
६. अनुक्ृलय- माति न चन्द्रतारकम्... ' इत्यादि । 

धिकरणम् । तत्र सूयादिजगद्धासकतया प्रतीयमानं किं 

तेजोविदोषः, उत ब्रह्मेति संशये, प्रबरेन तेजसा दुबल- 
स्याभिभवदशंनात्तेजोविशेष इति पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- 

तथा प्रतीयमानं ब्रह्मैव । कुतः, अनुकृतेः अनुकृतिरनुकरणं 

तस्मात्, " तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् › इव्यनुभानात्। न हि 

सूर्यादिकं तेजस्तेजोऽन्तरमनुभाति, खोके तददशौनात् । ति 
रपं स्वतः सूयोदेभौनमित्यत्राह-- तस्य॒ चेति । ' तस्य 

भासा सवमिदं विभाति ` इति ब्रह्मभासा भास्यत्वावगमात् । 

न च विपरीतं किं न स्यादिति वाच्यम्, ‹तच्छ्रुभ्रं ज्योतिषां 
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ज्योतिः इति वाक्योपक्रमे ब्रह्मणः स्वयेञ्योतिष्टावगमात् , 

८न तत्र... इति तच्छब्देन तस्येव प्रकृतज्योतिषः परा- 
मर्ान् । अतः स्वयंज्योतिः सूयीदिसकलजगदवभासकं 

ब्रह्मेव, न तु ङौकिकं तेजः, तस्यात्राप्रकृतत्वादिति सिद्धम ॥ 

अस्मिन श्चु्युक्तार्थे स्मृतिं दशयितुमाह-- 

अपि च स्मयेते ॥ २३ ॥ 

न तद्भासयते सूर्यो न शश्चाङ्लो न पावकः “यदादि- 
# भ अ ्. १ 

त्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिकम.... ` इति भगवद्रीतासु 

म्मयेत इव्यथः ॥ 

पुवेमनुभानादिना लिङ्गेन तत्रेति विषयसप्तमी छृत्वा न 
भावीत्यादौ गिजध्याहारिण न भासयततीत्यर्थो वर्णितप्रायः । तथे- 

9. प्रमिता- हापि "अङ्कुष्ठमात्रः' इति परिमाणलिङ्गाञ्जीव- 

धिक्रणम् । मादाय इंश्चानोऽस्मीति भावयेदिति बिध्य- 
ध्याहरेणोपास्तिपरमङ्कुष्ठवाक्यमस्त्विति टृष्टान्तसंगत्येदमाह- 

शब्दादेव प्रभितः ॥ २४ ॥ 

अत्र पूवैपकश्चे जीवोपास्तिः, सिद्धान्ते तस्यैव परमा- 

सतया धीरिति फलभेदः । कठ्बहटीषु श्रूयते-- अङ्ुष्ठमात्रः 

पुरुषो अयोतिरिवाधूमकः । इंशानो भूतभव्यस्य... इति । 



५४ ब्रह्मसूलवृत्तो ¦ [पा. ३. 

तत्र॒ किमयमङ्कुष्ठवाक्यप्रतिपाद्यो जीवः, उत ब्रह्मेति संदेहे, 
जीव इति पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- प्रमितः वाक्यप्रति- 
पाद्यः प्रयगभिन्नपरमात्मैव । कुतः, राव्दादेव "ईशानो 

भूतभव्यस्य..." इयत्र इशानजब्दात् । न चाङ्कुष्ठमात्रजी- 
वरिङ्गविरोधः, खिङ्गश्ुलयोर्विरोधे श्रुतेरेव प्रबर्तात् । न 
च परमार्मन)ऽङ्कष्ठमात्रत्वानुपपत्तिः, अङ्कुषटमाल्लजीवानुवादेन 

बरह्माभेदबोधनादिति समखजसम ॥ 

ननु जीवस्य परमाथेतः सवेगतत्रह्मस्वेन कथमङ्कष्ठमाच्र- 
त्वमियत आह-- 

हटवपेश्लया तु मनुष्याधिकारत्वात् ॥ २५ ॥ 

तुशब्दः शङ्कानिरासाथः । मनुष्याधिकारत्वाच्छाख्रख, 
मनुष्याणां हृदयस्याङ्कुष्ठमात्रत्वात्तदपेक्षया सर्वगतस्यात्मने- 

ऽङ्कषछठमात्रत्वमविरुद्धम । अतोऽङ्कुषठवाक्ये प्रतिपाद्यः परमा- 
त्मेवेति सिद्धम ॥ 

पूवै मनुभ्याधिकारं राखरमिस्युक्ते तद्यैमनुष्याणां देवार्दा- 

नामधिकारो न स्यादिलाक्षिप्य समाधीयत इ्याक्षेपसंगलया 

प्रसङ्खगसगया वा इदमाह्- 

तदुपयेपि बाद्रायणः संभवात् ॥ २६ ॥ 
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अत्र पूर्वपक्षे मन्त्राद्यप्रामाण्यादुपगमनादिवाक्यानामपि 

स्वार्थे तदयोगात्ततत्वमस्यादेरपि नेक्यनिष्ठतेति फलम् , 
८. देवताधि- सिद्धान्ते तत्स्रसंभवदेक्यनिषएठतेति फलम् । 

करणम् । बृहदारण्यके श्रूयते-- ‹ तद्यो यो देवानां 

प्रयबुध्यत स एव तदभवत् ` इत्यादि । तत्र किं देवानां 

ब्रह्मविद्यायामधिकारोऽस्ति न वेति संदेहे, नास्तीति पूवैः 
पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- तदुपयेपि ̀  तेषां मनुष्याणामुपरिष्टात 

ये देवादयः तेषामपि ब्रह्मविद्यायामधिकारोऽस्तीति बादरा- 

यण आचार्यो मन्यते स्म । कस्मात्, संभवान् अर्थित्वसाम- 

थ्याद्यधिकारकारणस्य संभवादिय्थैः ॥ | 

ननु यदीन्द्रादीनां विग्रहवत््वेन विद्याधिकारः, तरिं कर्मणि 

विरोध इवययाराङ्थाह-- 

विरोधः कमेणीति चेन्नानेकप्रतिपत्त- 
देरोनात् ॥ २७ ॥ 

इन्द्रादीनासत्विगादिवदेकस्य शरीरस्य अनेकत्र कमणि युग- 
पत्संनिधानासंभवात्कमेविराधः प्रसज्येतेति चेन् , न । कस्मात्, 

अनेकप्रतिपत्तेद॑शनान् एकस्येन्द्रस्य अनेकेषां शरीराणां युग- 
परप्रप्ेः ‹स एकधा भवति त्रिधा भवति ' इत्यादिश्रुतौ ददचै- 
नात्। यद्वा अनेकन्र कमेणि एकस्य प्रतिपत्तिः अङ्गभावः तस्य 
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रोके दशनात् । यथा बहुभिनेम्छुर्वाणैयगपदेको ब्राह्मणो 
नमच्ियमाणो दृश्यते तद्रदियथेः ॥ 

[ ऋ 

ननु मास्तु कमणि विरोधः, शब्दे स्यादिलयाश्चङ्कयाद- 

चाय्द् इति चेन्नातः प्रमवात्प्रत्यक्षा- 
नुमानाभ्याम् ॥ २८ ॥ 

राब्दे वेदवाक्ये अनियविग्रहवदेव'देर्भिलयवदार्थत्वाङ्खीकारे 

शब्दस्य अर्थेन सह नियसंबन्धाभावेन नियानिलयसंयोग- 

विरोध इति चेत्, न ; अतः प्रभवान् अत एव हि वेदिकाच्छ- 

ब्दात् देवादिजगस्रभवात् उत्पत्तेः । कथं ततप्रभवत्वं देवादेः । 

व्रयक्षानुमानाभ्यां श्रतिस्मृतिभ्याम् ; ' एत इति वै प्रजापतिरद्- 

वानसरजत › इत्यादिका श्रुतिः, ` वेदशब्देभ्य एवादौ ' इलया- 

दिका स्मृतिः ¦ ताभ्यां नियज्ञाब्दप्रभवत्व देवादेरवगम्यते । 

एवं च देवादिव्यक्त्युत्पत्तावपि तन्निष्ठनिलयाकृतेर्वेदाथेत्वात्तत्सं- 
बन्धो निलय इलयविरुद्धम ॥ 

नन्वेवमपि ‹ अतः प्रभवात इति देवादेर्वेदप्रभवत्वोक्त्या 

तदुत्पादकबेदस्यापि प्रभवप्रसङ्गादनियत्वमाङङ्थाह-- 

. अत ण्व च एष्टारप् ॥ २९ ॥ 

अत एव॒ नियताङ्रतेर्देवदेजगतो वेदङ्ाब्दभ्रभवत्वादेव 
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वेदस्य नित्यत्वं प्रयेतव्यम् । कमरस्मरणार्सिद्धमेवं बेदनिलयत्व- 
मनेन ₹दृदीकृतमिति बोध्यम् ॥ 

नयु महाप्रलये आकृतेरप्यनियत्वाच्छब्दाथसेबन्धस्यानि- 
यत्वचिरोधस्तदवस पवेदयाश्चङ्याह-- 

-समाननामरूपत्वाचाव्रत्तावप्यविरोधो 
दङोनात्स्मृतेश्च ॥ ३० ॥ 

सुषुप्निप्रबोधयोरिव सरषिप्रख्ययोरावृत्तावपि प्रख्ये प्रप- 
चस्य संस्कारात्मना अविद्यायां विद्यमानत्वेन पूर्वकस्पप्रपच्च- 
समाननामरूपत्वात् उत्तरकल्पप्रपच्चस्य आकृतेर्नियतया न 

राब्दाथसंबन्धस्यानित्यत्वविरोधः । कथं समाननामरूपत्वम । 

दशनात् स्मृतश्च । ^धाता यथा पूर्वमकल्पयत् ' इति श्रतौ 

दशेनात् ; ‹ यथतु्वृतुलिङ्गानि नानारूपाणि प्यैये । दुशयन्ते 
तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ' इव्यादिस्मरतेश्च ॥ 

इत्थमभिहितं देवानामयिकारमाक्षिपति-- 

मध्वादिष्वसभवादनधिकारं जमिनिः ॥३१॥ 

ब्रह्मविद्यायां देवादीनामनधिकारं जेमिनिराचार्यो मन्यते । 
कस्मात् , मध्वादिष्वसंभवात् । (असौ वा आदित्यो देव- 

मधु! “आदित्यो ब्रह्मलयादेशः ` इलयादिषु मधुब्रह्माध्या- 
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सेनादियदेवतोपासनेषु मनुष्याधिकारकेषु तेषामेवादिलया- 
दीनामधिकारासंभवात् । न द्येकस्योपास्योपासकभावः संभ- 

वति, तस्य भेद्निष्ठत्वात् । तथा चायं प्रयोगः-- ब्रह्मविद्या 
न देवादीनधिकरोति, विद्यात्वान्मधुविद्यावदिति ॥ 

ननु कचिदनधिकारान्न सवेन्रानाधेकासोऽस्ति, बराह्मणस्य 

राजसूयानधिकारेऽपि ब्रहस्पतिसवेऽधिकारादिदयाशङ्याह- 

ज्यातिषि भावाच्च ॥ ३२॥ 

लौकिकयोरादियशब्दप्रयययो्र्योतिर्मण्डटे भावान् , तेषा- 
मस्मदादिवदिष्टानिष्टप्राप्रिपरिहाररूपचेष्टाया अदर्शननाचेतन- 
त्वाचधारणात् , तदतिरिक्तस्याचेतनस्य विग्रहादिमतः प्रय- 
क्षायगोचरत्वात्, तद्विप्रहादिप्रतिपादकानां मन्त्राणामन्यप- 
रत्वेन स्वार्थे प्रामाण्याभावान्न देवानां विद्याधिकार इति 
सूत्रद्रयस्य तात्प्याथः ॥ 

इत्थं पृवेपक्षे, सिद्धान्तयति-- 
# क. ® भाव तु बादरायणोऽस्ति टि ॥ ३३ ॥ 

तुशब्दो जेमिनिमतनिरासा्थः । बादरायणस्त्वाचायौ 
देवादीनां विग्रहवत्त्वेन ब्रह्मविद्यायामधिकारभावं मन्यते | 
कस्मान्, अस्ति द्यथित्वाद्यधिकारकारणम् । न हि कचिद्- 
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धिकारो नेति सवत्र वक्तुं पायते, निगुणविद्यायां संभवाद्रह- 
स्पत्तिसवे ब्राह्मणस्येव । न च विग्रहवत्वं नेति वाच्यम् । 

तदप्यस्ि हि, तत्प्रतिपादकमच्राणां मानान्तरषिरोधसवादा- 

भावेन प्रमाणत्वादिति दिक् ॥ 
ष् पूर्व यथा ‹तद्यो यो देवानाम... इति देवश््दश्रुलया 

मनुष्याधिकारनियमापवादेन देवानामधिकार उक्तः; तथह 

शद्ररब्दश्रुया द्विजजायधिकारनियममपोद्य शद्रस्याप्यधिका- 

रोऽस्त्विति टद्रान्तसंगयदमाद- 

रुगस्य तद्नाद्रश्रवणात्तदा- 
द्रवणात्स्च्यते दहि ।॥ २३४॥ 

अथ पूवपक्षे जातिशुद्रस्यापि ब्रह्मविद्यायां वैवणिकादवि- 
रोषः फलम् , सिद्धान्ते ततो विशेष इति विवेकः । छान्दोग्ये सव- 

९. अप्ञचद्रा- गेविद्यायां श्रूयत-- अहहारे त्वा शुद्र तवेव 

धिकरणम् । सह गोभिरस्तु ' इति । तत्र श्रूयमाणस्य 

शुद्रस्य ब्रह्मविद्यायामधिकारोऽस्ति न तेति संदेहे, अस्तीति 

पूवः पक्षः । सिद्धान्तस्तु - - अस्य जानश्चते; कषत्रियस्य तद नाद- 

रभ्रवणात् तस्य हंसस्यानाद्रश्रवणादया श्ुगुत्पन्ना, सा शु द्रश- 

ब्देन सूच्यते हि रेक्वेण स्वस्य सवैज्ञत्वज्ञापनाथम् । योगे- 

नापि शुद्रश्ञव्दस्य क्षत्रियपरत्वमाह-- तदाद्रवणात् । तं रेक्वं 
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परति जानश्रतिः विद्याराहियजनितया शुचा दुद्रावेति शुद्र 
जानश्रुतिरिस्युच्यते । अतो न शद्स्याधिकार इत्यथः ॥ 

ननु मुख्य एव शुद्धो जानश्रुतिरस्तु, किं जघन्येन योगे- 

नेयत आह- 
न्रियत्वगते क 

क्षन्रियत्वगतेश्योत्तरल चेच्नरथेन 
लिङ्गात् । ३५ ॥ 

© [$ क जानश्रुतिने मुख्युद्रः । कुतः, क्रत्रियत्वगतेः क्षत्रियत्व- 

स्यावगतेः । तत्कस्मातत , उत्तरत्र संबगविद्यावाक्यरेषे चैत्र 
रथेन प्रसिद्धक्षत्रियेण अभिगप्रतारिणा समभिव्याहारात्मक- 

छिङ्गादियथेः । समानजातीयानामेव हि प्रायेण सह चारो 

भवतीति भावः । अतो न जातिशयुद्रस्याधिकार इति सिद्धम् ॥ 

ननु कस्मान्नाधिकार इयत आह-- 

+ © 

संस्कारपरामरात्तदभावाभिलापाच ॥ ३६ ॥ 

८ तं होपनिन्ये ' अधीहि भगव इति टदोपससाद' 

इल्यादिचिशाप्रदे शचेषुषनयनादिसंस्कारपरामशात् । तर्हिं शुद्र 

स्याप्युपनयनं कर्प्यतामिलयत आह-- तद भावाभिापाश्च । 

<न दयुदरे पातकं किंचिन्न च रसंस्कारमहेति ` इत्यादिना उपनय- 

नादिसंस्काराभावायिधानादित्यथेः ॥ | 
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किं च-- 

तदभ्ावनिधोरणे च प्रचत्तेः ॥ ३७ ॥ 

तस्य जाबालस्य सलयवचनेन राद्रत्वाभावनिधोरणे स्येव 

गौतमस्य विद्योपदेशे प्रवृत्तिदर्चनात् । अतो न शद्रम्याधिकार 

इयथः ॥। 

अपि च-- 

अवणाध्ययनाथपनिषेधात्स्नेरच ॥ ३८ ॥ 
स्मृतेः * अथास्य बेदसुपश्चण्वतख्पुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूर- 

णम् † ‹ तस्मच्छद्रसमीपे नाध्येतव्यम' ‹न श्ुद्राय मतिं 
दद्यात् ` ‹ द्विजातीनामध्ययनमिभ्या दानम" इत्यादिस्मृतितो 

बेदश्रवणस्य तदध्ययनस्य तदथयोस्तत्प्रयोजनयोरथज्ञानानु- 

छानयोश्च प्रतिषेधात् । अतः कथंचिदपि न श्ुदरस्य त्रह्मवि- 
द्रायां विधिपूवेकाधिकार इति सिद्धम ॥ 

समाप्रः प्रासङ्िकोऽधिकारविचारः । अधुना प्रकृतवा- 

क्याथविचारं प्रवतेयिष्यामंः । प्रासङ्किकत्वान्नाव्यवहितेनास्य 

१०. कम्पना- संगल्यपेक्षा । पूवम ' शब्दादेव प्रभितः' 

धिकरणम् । इत्यत्र ब्रह्मवाक्ये जीवानुवादो ब्रह्मज्ञाना- 

येत्युक्तम् । न तथेह “ यदिदम् ̀  इति वाक्ये प्राणानुवादौो 
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युक्तः, तस्य सखरूपतः कल्पितस्य ब्रह्येक्यायोगादिति प्रव्यु- 

दाहरणसंगयेदमाह-- 

कम्पनात् ॥ ३०. ॥ 

अत्र पूवेपक्षे प्राणोपास्तिः, सिद्धान्ते निर्विशेषत्रह्मधीरिति 
फलभेदः । कटवह्टीषु श्रूयते-- ‹ यदिदं किं च जगत्सर्व प्राण 
एजति निःसृतम् ' इत्यादि । तत्र ‹ एज कम्पने ' इति धातोः 

कम्पनाथकत्वात्सवेजगत्कम्पनहेतुः प्राणः प्रतीयते। स किं 
वायुविकारः, उत परमात्मति संदेहे, वायुविकार इति पूरवः पक्षः। 

सिद्धान्तस्तु-- "प्राणस्य प्राणम्... ' इति प्राणशब्दस्य 

परमात्मनि प्रसिद्धेः इह प्राणशब्द वाच्यः परमात्मैव । कुतः, 

कम्पनान् सवेस्य सवायुकस्य जगतो जीवनादि चेष्राहतुत्वात्त । 
तद्धेतुत्वं च ‹न प्राणेन नापानेन....* इत्यादिश्रुतिग्रसिद्धम ॥ 

पूव सवेशब्दश्रुतिसंकोचा नुपपत्या प्रकरणात्प्राणाव्दं त्र. 
हयप्युक्तम् । न तथह संप्रसाद वाक्ये प्रकरणानुभ्राहकं किंचि- 

दस्ति, येन प्रकरणाञ्जञ्योतिःगच्दितं ब्रह्म स्यादिति प्रत्युदा- 
हरणसगत्येदमाह-- 

ज्योतिदेरोनात् ॥ ४० ॥ 

अत्र पूवेपक्षे आदित्योपास्त्या क्रममुक्तिः; सिद्धान्ते बह्म- 
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ज्ञानान्मुक्तिरिति फलभेदः । छान्दोग्ये प्रजापतिविद्यायां 

९१. ज्योतिर- श्रूयत--‹य एष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्स- 

धिकरणम् । मुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य . . ." इत्यादि । 

तत्र किं ज्योतिःगब्दितमादित्यादितेजः, उत ब्रह्मति विशये, 

आदित्यादितेज इति पूवः पश्च: । सिद्धान्तस्तु-- ज्योतिरत्र 

परब्रह्मैव । कुतः, दर्टानात् ‹ य आत्मापहतपाप्मा › इत्युपक्रमा- 

खोचनया ब्रह्मण पव प्रतिपाद्यतयानुवरत्तिदशनादित्यथः ॥ 

यथा पूतैमुपक्रमवशादथौन्तरे प्रसिद्धोऽपि ज्योतिःशब्दः 

स्वाथास्रच्यावितः, तथाकाशोपक्रमवशाद्रह्मादिशब्दोऽपि खा- 

धोसख्मच्याव्यतामिति टदृष्टान्तसंगयेदमाद-- 
अ ७ © (र रत्व दि ४ 

काराऽथान्तरत्वाद्=यपद् चात् ॥ ४ १ ॥ 

अत्र पू्वेपश्रे भूताकारात्मकत्रह्मोपास्त्या क्रममुक्तिः, 

सिद्धान्ते ब्रह्मधिया मुक्तिरिति फटमेदः । छान्दोग्य श्रयत-- 
9 ८ ् वे ५ ्िर्वहि हे १ 

१२. अर्थान्तर- ‹आकाञ्चो वै नाम नामरूपयोर्मिवेहिता. . - 

त्वादिन्यप- इत्यादि । तत्र॒ किमाकाश्ङब्दितो भूता- 

देशाधि- काञ्चः, उत परमात्मेति विज्ये, भूताकाश्च 

करणम् । इति पूवे पश्च: । सिद्धान्तस्तु --- परमा- 

त्मेव आकाडशशाव्दितः । कस्मात्, अथौन्तरत्वादिव्यपदेश्चात् 

‹ ते यदन्तरा ` इत्याकाञ्चख नामरूपाभ्यामर्थान्तरत्वेन व्यप- 



६४ ्रहमसूत्रवृत्तौ [पा. ३. 

देशात् । आदिशब्देन ' तद्रह्म तदमृतं स आत्मा ' इति ब्रह्म- 
त्वादिव्यपदेभो द्रष्टव्यः ॥ 

पूवै नामरूपाभ्यां भेदोक्तराकारो ब्रह्मत्युक्तम् , तन्न ; 

 प्राज्ञेनासना संपरिष्वक्तः. . .' इलयत्राभिन्नऽपि जीवे भेदो- 

पचारादिलयाक्षिप्य समाधानादक्षेपसंगव्यदमाद-- 

सुषुप्त्युत्कान्त्योभद्न ॥ ४२॥ 

अत्र पूवैपक्षे जीवानुवादेन कर्मशेषकतरस्तुतिः, सिद्धान्ते 
तदनुवादेन तनत्तादत्म्यधीरिति फटमदः । ब्रृहदारण्य- 

१३. सषृ्यु- के श्रूयत-- ° योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु 
त्रन्य- हृद्यन्त्ज्योतिः पुरुषः ` इव्यादि । तक्ति 

धिकणम्। जीवानुवादकम् , उत॒ तदनुवादेनासंसारि- 

ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादकमिति संदेहे, जीवानुवादकमिति पूवैः 
पश्च: । सिद्धान्तस्तु-- विज्ञानमयसुषुप्त्याद्यवस्थावञ्जीवानुवा- 

देन ब्रह्माभेदप्रतिपादकमिदं वाक्यम् । कस्मान् , " प्राज्ञेना- 

त्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन वेद नान्तरमः "प्राज्ञ 

नार्मनान्वारूढ उत्सजेन्याति ` इति सुषुस्युत्करान्त्योरवस्थयोः 
शारीराद्धेदेन परमात्मनः प्राज्ञश्चब्देन व्यपदेश्चादित्यथेः ॥ 

इतश्च ब्रह्माभेदप्रतिपादकमिदं वाक्यमित्याह- 
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पत्यादि राब्देभ्यः ॥ ४३॥ 

‹ सवस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः ` इति पत्या- 
दिशछब्दा असंसारित्वप्रतिपाद्काः, 'सन साधुना कमणा 

भूयान ' इत्याद्याः संसारित्वनिषेधकाः एतद्वाक्यगताः ; 
तेभ्योऽसंसारिब्रह्यात्मप्रतिपादकामिदं वाक्यमिति सम जसम ॥ 

इति श्रीव्रह्मसूतत्रत्तौ ब्रह्मतच्व- 

प्रकारिकायां प्रथमाध्यायस्य 

तृतीयः पादः ॥ 

13 5 



ॐ 

चतुथः पादः ॥ 

पूवमीक्षत्यधिकरणे गतिसामान्यमशाब्दत्वं च प्रतिज्ञाय 

तत्र वेदान्तानां बरह्मणि गत्तिसामान्यं पादत्रयेण प्रत्यपादि । 

अधुना प्रधानस्याराब्दत्वमाक्चिप्य समाधीयत इत्याक्षेपसंगत्या 

चतु्पादोऽयमारमभ्यते । पूवैम् 'सुषुप्स्युत्कान्त्योर्मेदेन' इत्यन्न 

प्रसिद्धजीवोक्तिभङ्गनाप्रसिदधन्योक्तिवदप्रसिद्धभ्रधानोक्तिपरमेव 
काठकवाक्यमस्त्विति टदृष्टान्तसंगव्येदमधिकरणमारभ्यते-- 

आनमानिकमप्येकेषामिति चेन्न रारीररूपक- 
विनः प्ण तेदेरेयति च ॥ १॥ 

अत्र पूवेपक्षे ब्रह्मण्येव वेदान्तानां समन्वय इति नियमा- 

भावः फलम् , सिद्धान्ते तादृङानियम इति विवेकः । कठव- 

९. आनुमानिका- हीषु श्रूयते-- ‹ महतः परमव्यक्तमव्यक्ता- 

धिकरणम् । त्पुरुषः परः इति । तत्र किमव्यक्तकब्देन 

प्रधानमुच्यते, उत पूवेप्रछतं शरीरमिति संशये, सांख्यस्म्रतौ 
महदन्यक्तपुरुषशब्दानां तत्तस्रलयये प्रसिद्धत्वात् आनुमानि- 
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कम् अनुमानगम्यं प्रधानमप्येकेषां शाखिनां प्रयक्षमव्यक्त- 

राब्देन पश्यत इति अशब्दत्वमसिद्धमिति चेदिति पूवैः पक्षः । 

सिद्धान्तस्तु -- न प्रधानम । कुतः, शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेः 

` शरीरं रथमेव तु ̀ इसयस्मिन्पूवेवाक्ये दारीरस्य रथरूपकेण 
विन्यस्तस्य कल्पितस्याव्यक्तशाष्देन गहीतः ग्रहणात । कथं 

तच्छब्दम्राह्यं शरीरभिलयत आह-- दशयति च । पूबोपरवा- 
क्यसदभः पर्यालोच्यमान ओचित्येन प्रकृतं रारीरमेवाव्यक्त- 

दाब्दभ्राह्यं दशेयतीत्यथः ॥ 

ननु स्थुखशरीरस्य त्यक्तदाब्दाहंस्य कथमव्यक्तराब्दाह- 
त्वमियत आह -- 

स्ष्मं तु तददेत्वात् ॥ २॥ 
दरोयतीयनुषङ्गः । तुशब्दः शङ्कानिरासाथः । स्थूलश- 

रीरारम्भकं भूतसूक्ष्म कारणमव्यक्तशाब्देन दशयति । कुतः, 

तदहत्वान् अव्यक्तराव्दाहत्वादिलयथः । गोभिः श्रीणीत 

मत्सरम ` इत्यादि वत्प्रकृतिवाचकञ्चव्देन विकारो रक्ष्यत 

इति भावः ॥ 

ननु भूतसृष्ष्माव्यक्ताङ्गीकारे तस्यैव प्रधानत्वेन साख्यै- 
र ् गीकृतत्वात्तद्रादः प्राप्र इत्यत आह- 

तद धीनत्वादथवत् ॥ ३ ॥ 
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न स्वतन्त्रप्रधानवादाऽस्माभिरङ्गीकरतः । कस्मात, तद- 

धीनत्वात् ईश्वराधीनत्वादग्यक्तस्य ! तहिं इईश्वरादेवास्तु जगदु- 
त्पत्तिः, किं तन ; अत आदह-- अथेवत् । ' मायिनं तु मह- 

श्रम ` इति श्रुतावव्यक्तस्येश्वरसहकारित्वावगमास्मयोजनव- 
दव्यक्तमित्यथः ॥। 

अव्यक्तं न प्रधानभित्यन्न हेत्वन्तरमाह-- 

ज्ञेयत्वावचनाच्च ॥ ४ ॥ 
प्रधानपुरुषविवेकात्कैवल्यं वदद्भिः साख्येक्ेयत्वेन प्रधा- 

नमभिधीयते । न चात्रान्यक्तशब्दमाच्रमन्तरेण ज्ञातन्यमन्य- 

क्तमिति वचः समस्ति । अतो ज्ञेयत्वस्य अवचनात् अनभि- 

धानात् नाव्यक्तं प्रधानमित्यथः ॥ 

ननु ज्ञेयत्वावचनमसंगतमिव्याराङ्याह-- 

वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि भकरणात् ॥ ५ ॥ 

: महतः पर ध्रवं निचाय्य ` इत्युत्तरवाक्यमव्यक्तशव्दितं 

प्रधानं ज्ञेयत्वेन वदतीति चेन्, न । प्राज्ञो हि परमात्मा हि 

निचाय्यत्वेन निर्दिष्टः, न प्रधानम । कसमात्, `" पुरुषान्न 

परं किंचित् ' इत्याद्यात्मप्रकरणादित्यथः ॥ 

इतश्च न प्रधानमत्र म्राह्यमियाह- 



सू. ३२-८.| प्रथमोऽध्यायः । ६९ 

याणामेव चेवसुपन्यासः प्रश्नश्च ॥ ३ ॥ 

ब्रयाणामेव अग्रिजीवपरमात्मनामेव । एवम् उत्तरवाक्य- 

पयाखोचनया वक्तव्यत्वेनोपन्यासः । तद्विषय एव प्रभ्रोऽपि 

दृदयते कठवदयाम-- "स त्वमश्निम ̀  इव्यायभ्चिप्र चः ; "येयं 

मेते विचिकित्सा! इति जीवप्रश्नः; ‹ अन्यत्र धमोन्' 

इत्यादि परमात्मग्रञ्नः । अता नाव्यक्तं प्रधानमिव्यथः ॥ 

श्रोतोऽन्यक्तशब्दो न सांख्यासाधारणतत्वगोचरः, वैदि- 

कशब्दत्वात् महच्छब्दवदित्याह- 

महद्व ॥ ७ ॥ 

` बुद्धेरात्मा महान्परः ` इति श्रुतो महच्छब्दो यथा न 

मांख्याभिमतद्टितीयसत्तामात्रतन्त्ववाची, आत्मदाब्दप्रयोगात् , 

तद्वन्न वैदिकान्यक्तश्दोऽपि प्रधानवाची । अतः शरीरभेवा- 

व्यक्तरच्दितिमिति सिद्धम ॥ 

पूवेमव्यक्तराब्दमात्रण प्रधानस्याप्रत्यभिज्ञायामप्यत्र त्रि- 

गुणत्वादिलिङ्गोपेतादजाशब्दास्रस्यभिज्ञा अस्त्विति प्रत्युदा- 

हरणसंगव्येदमाह-- 

चमसवदविदाषात् ॥ ८ ॥ 
अत्र पू्वेपश्ने ब्रह्मणि समन्वयासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धि- 
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रिति फलभेदः । श्ेतान्वतरोपनिषदि श्रूयते-- “अजामेकां 

२ चमसाधि- टोहितश्युह्धकृष्णाम् . . .' इत्यादि । तत्र किम- 

करणम् ¦ जा्चष्देन प्रधानमुच्यत, उत तेजोवन्नासि- 

कावान्तर प्रकृतिरिति संशये, न जायत इत्यजा सांख्यासिद्धा 

प्रकृतिरिति पूवे: पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- न प्रधानस्यासाधार- 
ण्येनात्र प्रयभिज्ञापकं किंचिस्समस्ि, खोहितादिराब्दानां 

वणेविशेषर एव रूढत्वात्, न रजआदौ । न जायते इत्यजव्य- 

न्यत्रापि साधारण्यादत्र निधारणामावे दृष्टान्तः--चमसवन। 

यथा ‹ अवौग्िलश्चमसः` इत्यादावयं चमस इत्यवधारणं 

न संभवति, कर्थविद्वोग्िकत्वाद्ः अन्यत्राप्यविशेषात् ; एव- 

मजामन्त्रेऽप्यजात्वादेरविशेषान्न प्रधाननिणेय इति अशब्दं 

प्रधानसित्यथः ॥ 

ननु केयमजा प्रतिपत्तव्येत्यल्नाह-- 

ज्योतिरुपक्रमा तु तथा दखधीयन एके ॥ ९ ॥ 

उ्योतिस्तेज उपक्रमे यस्याः तेजोवन्नलक्षणायाः सा ञ्योति- 

रुपक्रमा । तुशब्दोऽवधारणे । सैवेह निधोरणीया, न प्रधानम् । 
कस्मात्, तथा ह्यधीयत णके । हि यस्मात् एके छन्दोगाः 

तेजोबन्नास्मिकायाः प्रकृतेः "यदग्रे रोहितं रूपम ' इत्यादिना 

रोहितादिरूपवत्तामधीयते समामनन्ति, तथदह लोहितादिशच्द- 
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साम्यात्तान्येव तेजोबन्नानि प्रयभिज्ञायन्त इति सम्रसम् ॥ 

नन्वजाशब्दस्य छागे शूटत्वात्कथं तेजोवन्नात्मकमप्रकृति- 

परत्वभिलयत आह-- 

कल्पनो पदेराच् मध्वादिवद्विरोधः ॥ १०॥ 

चदाब्दः शङ्कानिरासार्थः । तेजोवन्नात्मकप्रकरतो नाजात्वा- 
नुपपत्तिः । कुतः, कल्पनोपदेडात यथा रोके प्रसिद्धामजां 

भुक्तभोगामेकोऽजस्त्यजति अन्यस्तामनुवतेते, एवं त्यागभो- 
गयोः कायेकारणसंघातादयुपादानतेजोवन्नात्मक प्रकृतेः साम्य- 
द्रोतनाथं कल्पनया अजात्वस्योपदेश्ात् । यथा मधुभिन्नादि. 
त्यस्य (असौ वादित्यो देवमधु ' इति मधुत्वोपदेशः, तददजा- 

भिन्नायाः प्रकृतेः अजात्वोपदेदो न कश्चिद्विरोधः । तस्मान्नात्र 
श 

प्रधानस्यावकारा इतयराब्दं प्रधानमिति सिद्धम ॥ 

पूवेमाध्यात्मिकाधिकार प्रसिद्धच्छागग्रहणायोगात् अजा 
तेजआदिकेत्युक्तम । तथा ‹ यस्मिन्पञ्च पच्चजनाः' इति 

मन्त्रे पच्चजनशब्देन प्रसिद्धमनुष्यम्रहणायोगात्सांख्याभिम- 

तपच्च विंरातितन्वग्रहणम स्त्विति टष्टान्तसंगत्येदमाह- 

न सख्योपसग्रहादपि नानाभावादति- 
रकाच्च ।॥ ११॥ 
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अत्र फलं पूवेवद्रषटव्यम् । बृहदारण्यके श्रूयते--‹ यस्मि- 
न्पच्च पच्चजना आकाराश्च प्रतिष्ठितः ` इत्यादि । तत्र किं 

३. सख्योपसग्र- पच्वजनज्ब्देन मुटप्रकृत्यादीनि पच्चविं- 
ाधिकरणम् । शतितरवान्युच्यन्ते, उत॒ वाक्यरोषगताः 

प्राणादय इति संशये, तत्त्वानीति पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- 

अस्मिन्मन्त्रे श्रूयमाणया पच्चविंशषतिसंख्यया स्मृतिसिद्धप- 

च्वविङतितत्त्वानामुपसंग्रहादपि न प्रधानस्य शब्दवत्वमु । 

कुतः, नानाभावात् तेषां पञ्चानां पच्चकानामेकपश्चकपयी- 

प्रान्यपच्चकन्यावृत्तधमेवत्त्वाभावेन नानात्वात् । नानात्वेऽपि 

कथंचित्पच्चविशतिसंख्याङ्खीकारे बाधकान्तरमाह- अतिरे- 

काञ्च । अस्मिन्मन्त्रे श्रूयमाणयोरात्माकाङ्ययोः पच्विंङाति- 

तत््वातिरिक्तत्वात्सप्रविडातितत््वप्राप्रावपसिद्धान्तापतः । त- 

स्मान्नातर प्रधानादितत््वग्रहणमुचितम् ॥ 

ननु ते पच्चत्वसंख्याकाः पञ्चजनाः क इत्यपेक्षायामाह-- 
के क क 

प्राणाद्या वाक्यरोषात्॥ १२॥ 

प्राण एव आदिर्येषां प्राणचक्षुःश्रोच्रान्नमनसां ते प्राणादयः 

पच्चजनराब्देनोच्यन्ते । कस्मात्, वाक्यश्चेषात " प्राणख 

प्राणमुत चक्षुषश्चक्चुः " इत्यादिवकयशेषस्थत्वादित्यथेः ॥ 

नन्वस्तु माध्यदिनानां प्राणादिष्वन्नस्याञ्नानात्पशच्वसंख्या । 



सू. ११-१४.] प्रथमोऽध्यायः । ७२ 

काण्वानां तु तदनाम्नाना्कथं पच्वसंख्येत्यत आह-- 

ञ्योतिषेकेषामसव्यन्ने ॥ १३॥ 
एकेषां काण्वानामसत्यन्ने ( तहवा अयोतिषां ज्योतिः 

इत्यादिपूवेवाक्यस्थज्योतिषा पच्च पूरणीयम् । अतः प्रधा- 
नमश्ब्दमिति सिद्धम ॥ 

इत्थमधिकरणत्रयेण प्रधानस्याशब्दत्वसाधनेन ब्रह्मणि 

वेदान्तानां समन्वयः साधितः । अधुना तेषामेव परस्परवि- 

. कारणत्वा- रुद्धाथेप्रतिपादकत्वेनानिश्चायकत्वादनुमान - 

भिकरणम् । सिद्धप्रधानपर णवोक्तसमन्वयोऽस्त्विलयाक्षे- 

पसंगल्या, पूर्वं पञ्चत्वसंख्यापूरणमन्नेन ज्योतिषा वेति विकल्प- 
म्याविरोधेऽपि प्रकृते कारणे वस्तुनि विकल्पायोगाद्धिरोधे 
सत्यप्रामाण्य वाक्यानामिति प्रव्युदाहरणलक्षणावान्तरसंगत्या 

चेदमाह-- 

कारणत्वेन चाकाडादिषु यथा- 
च्थपदिष्टाक्तेः ॥ १४ ॥ 

अत्र पूर्वोत्तरयोः पक्षयोः समन्वयासिद्धिः, तत्सिद्धिरिति 

फलभेदः । अत्र जगत्कारणत्वादिवाक्यानि ब्रह्मणि मानं न 

वेति विशये, तेषां परस्परविरोधदशेनान्न मानमिति पूवः 
पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- चशब्दः राङ्कानिरासाथः । ब्रह्मणः 
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कारणत्वे विरोधो नासि । कुतः, आकाशादिषु यथान्यपदि- 
ष्ोक्तेः यथाभूत इंश्ररः कारणस्वेन व्यपदिष्ट एकस्मिन्वेदान्त- 
वाक्ये तथाभूतस्यैवापरस्मिन्वाक्येऽप्युक्तरभिधानादित्यथः ॥ 

ननु कचदसतः कचित्सत उत्पत्तिश्रवणाद्धिरोध इयाद्य- 

ङ्याह्-- 

समाकषोत् ॥ १५ ॥ 
 असदेवेदमग्र आसीत् ` इत्यनभिव्यक्तनामरूपवाचिना 

असच्छब्देन सत एव समाकषात् नासतः कारणत्व रङ्काव- 

काशः । अतो जगत्कारणत्ववादिवाक्यसमन्वयो ब्रह्मण्येवेति 

सिद्धम ॥ 

पूवेमेकवाक्यस्थसच्छच्दबलादसच्छब्दो नीतः । इह तु 
वाक्यभेदान् ` ब्रह्य ते ब्रवाणि इति बालाकिवाक्यस्थन्रह्य- 

शब्देन प्राणादिशष्दो ब्रह्मपरत्वेन नेतुमशक्य इति प्रत्युदा- 
ह रणसंगत्येदमाह- 

जगद्राचित्वात् ॥ १६॥ 
अत्र पूवेपक्षे वाक्यस्य प्राणादयुपासनापरत्वाद्भद्यणि सम- 

न्वयासिद्धिः, सिद्धान्ते तरिसिद्धिरिति फरमेदः । कौषीतकि- 
५. बालाक्य. ब्राह्मणे श्रूयते-- यो वे बालाक एतेषां पुरु- 

धिकरणम् । षाणां कतौ यस्य वेतत्क्म स तरै वेदितव्यः" 
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इति । तब वेदितव्यः कता किं प्राणः, उत जीवः, आदासि- 

त्परमास्मेति विये, * यख वैतत्कम ` इति चखनात्मककर्मणः 

प्राणस्यैव संभवात् ‹ एवमेवैष प्ज्ञात्मेतैरातमभिभुङ्क ' इति 
जीवलिङ्गाज्च प्राणजी वाविति पृवेः पक्षः| सिद्धान्तस्तु--पुरु- 

षाणां कतौ परमात्मैव । कुतः, ‹ ब्रह्म ते ्रवाणि ` इति ब्रह्मण 

एवोपक्रमात् । क्रियत इति व्युरपत्त्या कमेशव्दख प्रयक्षादु- 
पस्थापितजगद्वाचित्वात् । नु पुरूषाणां जगदन्तभोौवात्त- 

त्कत्रेत्वं किमिति प्रथगुच्यत इति चन , न। बालाकिना बह्म 
सेनोक्तपुरुषाणामब्रह्मत्वद्यो तनाय गोवलीवदेन्यायन प्रथगु- 
च्यत इति ध्ययम् ॥ 

जीवमुख्यप्राणयिड्नन्नति चत्तव्याख्यातम् ॥ १७॥ 

जीवमुख्यप्राणलिङ्गाज्च न ब्रह्मपरत्वावधारणमिति चेत् , 

तव्याख्यातं प्रतदैनाधिकरणे ‹नोपासात्रैविध्यादाभ्रितव्वादिह 

तद्योगात् ` इति । प्रतर्द॑नविचारे कर्मपदस्याविचाराद गताथता 

द्रष्टव्या | 
किं च-- 

अन्याथ तु जमिनिः परश्चव्याख्यानाभ्या- 
मपि चैवमेके ॥ १८ ॥ 

जेमिनिराचार्योऽस्मिन्ध्रकरण जीवपरामदोमन्यार्थ ब्रह्मप्र- 
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तिपन्त्यथं यतो मन्यतेऽतो बरह्मपरमेवेदं वाक्यम् । कुतो मन्यते, 
प्ररनव्याख्यानाभ्याम् । ‹ कैष एतद्राखाके पुरुषोऽशयिष्ट क वा 

एतदभूत् ` इत्यादिप्र भः, ˆ यदा सुप्र: खप्र न कंचन पश्यत्य- 

थास्मिन्प्राण एवैकधा भवति ` इत्युत्तरं व्याख्यानम् । ताभ्यां 

यस्मि जीवस्य स्वापागमने भवतः, स एवात्र परमात्मा वेदि- 

तव्यतयोपदिष्टः । अपि चैके वाजसनेयिनो बाखाक्यजातराचर- 
संवादे ‹य एष विज्ञानमयः पुरुषः कैष तदाभूत्कुत एतदा- 
गान् ̀  ‹ य एषोऽन्तट्टेदय आकाडस्तस्मिन्छेते ` इति प्रभो- 

त्तराभ्यां स्पष्टं विज्ञानमयातिरिक्तं परमात्मानमामनान्ति) अत 

एतत्कौषीतकीवाक्यं जगत्कतेरि ब्ह्मणि समन्वितमिति 
सिद्धम ॥ 

पूवं ब्रह्मोपक्रमसामभ्याद्रह्यपरत्वमुक्तम् । तद्दि तद्देव 
मेत्रेयीत्राह्यणस्य ‹न वा अरे पत्युः कामाय इत्यादिजीवो- 

पक्रमसामभ्याज्ञीवपरत्वमस्त्विति टष्टान्तसंगयदमाह-- 

वाक्यान्वयात् ॥ १९. ॥ 

फं पूववत् । ब्रहदारण्यके श्रूयते-- ‹ आत्मा वा अरे द्रष्ट- 
व्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः! इल्यादि । तत्र किं जीवो द्रष्टव्यत्वादि- 

६. वाक्यान्वया- खूपेणोापदिर्यते, किं वा परमार्मति संश्चये, 

धिक्ररणम । जीव इति पूवः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- 
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परमास्मेवात्र द्रष्टव्यतयोपदिष्ट आत्मा । कुतः, वाक्यान्वयात् 
उपक्रमादिपयीखोचनया वाक्यस्य ब्रह्मण्येवान्वयादिलयथः ॥ 

ननु पतिज।यादिभाग्यजातन लिङ्गेन जीवोपक्रमः प्रती- 

यते ; स कथमियाराङ्कधाह-- 

प्रतिज्ञासिरष्िङ्मारमरथ्यः।॥ २०॥ 

जीवनब्रह्मणोर्है कार्यकारणयार्भदाभदौ वर्तेते । अलयन्तभेदे 

एकविज्ञानेन सवेविज्ञानगप्रतिज्ञाविरोधप्रसङ्गात । तथा च 

तसपरतिज्ञासिद्धेरिममभदांश्चमादाय जीवोपक्रमणं लिङ्गमिला- 

दमरध्य आचार्यो मन्यते ॥ 

समाधानान्तरमाद- 

उत्कामिष्यत ण्वंभावादित्योडलोमिः ॥ २१॥ 

संसारदरायामलयन्तं ब्रह्मणो भिन्नस्य जीवस्य ब्रह्मात्म- 

त्वसाश्नात्कारात्कायकारणसंघातादुत्रमिष्यतः एवं भावात् पर- 

मात्मनैकी भावात्, भविष्यदभेदमादाय जीवोपक्रम इति 
ओड्रोमिराचार्यो मन्यते ॥ 

नन्विदमप्यसगतम् , सयकायकारणसंघातवतः संसारि- 

णोऽयन्तं ब्रह्मभिन्नस्य मुक्तिदश्ायामभेदायोगादियरुच्या 

परमं समाघानमाह- - 
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अवस्थितेरिति काडाकरुत्लः ॥ २२॥ 

ब्रह्यण एवाविद्याकाल्पितभेदेन जीवरूपेणावस्थितेः जीवो- 

पक्रमोऽविसद्ध इति काशङ्ृत््ञ॒ आचायैः श्रुतितात्पयज्ञो 

मन्यते । अतो द्रष्टव्ये परब्रह्मणि भेत्रेयीत्राह्यणवाक्यं सम- 

न्वितमिति सिद्धम ॥ 

पूर्वम “ जन्माद्यस्य यतः ' इति सूत्र ब्रह्मणा जगत्कारण- 

त्वमभिहितम । तदधुना विचायते । एवं च सामान्यज्ञानख 

विज्ञेषविचारहेतुत्वात्तेन देतुहेवुमद्धवसगत्येदमाद-- 

प्रक्रतिरच प्रतिज्ञादष्टान्तालुपरोधात् ॥ २३॥ 

अत्र पूरवेपके एकविज्ञानात्सवैविज्ञानप्रतिज्ञाया गोणत्वम् , 
सिद्धान्ते तन्मुख्यत्वामिति फलभेदः । तच किं ब्रह्मणो जग- 

७. प्रकरलाध. न्निमित्तत्वमाल्नम् , उतोपादानत्वमपीति स- 

करणम् । हाये, ‹ तदैक्षत ` इति ईक्षणपूवैककर्तैत्वश्र- 

बणान्निमित्तत्वमात्रमिति पुवः पक्षः। सिद्धान्तस्तु -- प्रकृतिश्च 

ब्रह्म चकारान्निमित्तमपि । कुतः, प्रतिज्ञारष्टान्तानुपरोधात् 

‹ येनाश्रुतं श्रुतं भवति ' इत्यादयेकविज्ञानेन सवेविज्ञानप्रतिज्ञा , 
यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वै मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचा- 

रम्भणम् ' इत्यादिदृष्टान्तश्च । तयोः सामलस्यादिलयथः ॥ 
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किं च-- 

अभिध्योपदेराच्च ॥ २४ ॥ 

¦ सोऽकामयत › इत्यात्मनो ध्यानोपदेक्ात्कतैत्वम , (बहू 
स्याम ` इति ध्यानापदेशातप्रकृतित्वम इति ॥ 

प्रकरतित्वे हेत्वन्तरमाह--- 

साक्षाञ्चोभयाश्नानात् ॥ २५ ॥ 
सवोणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्प्न्ते 

आकारं प्रयस्तं यन्ति इत्याकाशराव्दन साक्षाद्रह्य ग्रहीत्वा 

जगदुत्पत्तिप्रखययोरुभयोराम्नानाद्रद्य प्रकृतिरित्यथः ॥ 

नन्वेकस्य कृतिमत्वं कृतिविषयत्वं च विरुद्धमित्याश- 

द्याह 

आत्मक्रृतेः परिणामात् ॥ २६ ॥ 
" तदात्मानं स्वयमकुरुत ' इति आत्मानमिति द्वितीयया 

करतिविषयस्वं स्वयमकुरुत इत्यनेन कृतिम्वं चाभ्नायते । 

तथा च ब्रह्मण उपादानत्वं निमित्तत्वं चाबिसद्धम । कुतः, 

आत्मकृतेः आत्मसबन्धिनी कृतिरास्मकृतिः, ततो हेतोः । न- 

न्वात्मनः कवत्वेन पूवैसिद्धस्य कथं कृतिकम॑त्वमत आदह-- 
परिणामात् । परिणामो विवतेः ; सिद्धस्यापि विवतात्मना 

साध्यत्वात्कर्मत्वोपपत्तिरियर्थः ॥ 
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किं च- 

योनिर्च दहि गीयते ॥ २५ ॥ 

° यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति" इति प्रकृतिवाचकयोनि- 

राष्देन आत्मा हि यस्माद्रीयते, तस्मान प्रकृतिः ब्द्येत्यतो 

ब्रह्मणः प्रकृतित्वं कवरेखं च सिद्धम ॥ 

इत्थमभिहितेन न्यायेन ` इक्षतेनांशब्दम ` इत्यादिना 

अशब्दत्वादिहेतुभिः प्रधानकारणवादो यथा निराकृतः) न 

तथेहाणुस्वभावासत्कारणवाद्ः ; तेषामपि कारणत्वबोधक- 

शब्दानां श्रुतत्वादिति प्रव्युदाहरणसंगत्येदमाह-- 

एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः ॥ २८ ॥ 
अल पृेपश्चे ब्रह्मण्येव बदान्तसमन्वयासिद्धिः, सिद्धान्ते 

तत्सिद्धिरिति फटमदः । अत्र वेदान्ता विषयः | तत्र किं 

८. सरवैव्याल्याना- ब्रह्मण इव पर माणुशयुन्यादीनामपि कचि- 

धिकरणम् । जगत्कारणत्वं श्रुतमस्ति, अथवा सर्वत्र 
ब्रह्मण एव सवेकारणत्वं प्रतिनियतमभिति संशये, ‹ अण्व्य 

इवेमा धानाः ' ‹ असदेवेदमप्र आसीत् ' ‹ खभावमेके ' इत्या- 
दिषु अण्वादीनामपि कारणत्वं श्रुतमिति पूवे: पक्षः । सिद्धा- 

न्तस्तु--एतन प्रधानवाद् निराकरणे ये हेतवः अशछब्दत्वाचेतन- 

त्वेकविज्ञानप्रतिज्ञानुपपत्त्यादयः तेषामण्वादिपक्षेऽपि साम्येन, 
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सर्वेऽण्वादिकारणवादा निराकरतव्वन व्याख्याताः । न चासदि- 

लयादिशव्द विरोधः । असच्छब्द्स्य अनभिव्यक्तनामरूपपरत्वे- 

नाविसेधान् । सृ््मत्वाज्चात्मन्यणुक्चव्दो गौणः । स्वभाववा- 

दस्तु पूवेपश्नत्वेनोपन्यस्तः । व्याख्याता इति पदाभ्यासोऽध्याय- 

परिसमाध्यथः । तस्माजजगत्कारणे स्वज्ञे जिज्ञास्ये नह्मणि 

वेदान्तानां समन्वयो नान्यत्रेति सिद्धम ॥ 

चतुखिशात्परं सूत्रशतकं तु समन्वय । 
अध्याये तद्धदेकोनचत्वारिशन्मया मताः ॥ 

ब्रह्मनान्ि परे धानि प्रत्यपादि समन्वयः 

बय्यन्तसततेयस्सिस्तदस्िभ्ज्यातिराततम् ॥ 

इति श्रामत्परमदहसपरिबाजकाचायश्रीपरमरिवेन्द्रसरस्वतीपादाव्ज- 

सवापररायणेन श्रसदारिवन्द्र सरस्वत्या विरचितायां 

श्रीमद्रह्यसूत्रन्रतो ब्रह्मतच्वप्रकारिकायं 

प्रथमोऽध्यायः ॥ 

ट 1८८ 

6 



ॐ 

हित योऽध्यायः ॥ 
- (टकर 

इत्थं प्रथमेऽध्यायेऽभिहितसमन्वयद्य स्मृदयादिविरोधे 

तन्निरसनमनेन क्रियत इति विषयविषयिभावसंगया द्विती- 

याध्याय आरभ्यते । अत्र पूवैमतिदेश्चाधिकरणे प्रधानवदशब्द्- 
त्वमण्वादीनामप्यभिहितम् । अधुना प्रधानस्य तैदिकश्व्दव- 

त्वाभावेऽपि स्मृ तिरूपशब्दवत््वमाक्षिप्य परिहटियत इटयाक्षेष- 
संगयेदमादह- 

स्परत्यनवकारादोषपसङ इति चेन्नान्थस्मृल्य- 
नवकारादोषप्रसङ्ात् ॥ १॥ 

अत्र पूवेपक्षे स्मरृतििरोधे समन्वयासिद्धिः, सिद्धान्ते 
तद्विरोधे तत्सिद्धिरिति फर्भेदः । उक्तसमन्वयः किं सा 

१. स्मृयथि- स्यस्मृखा विरुध्यते, उत नेति सदेहः 
करणम् । महषिप्रणीतप्रधानकारणवादिस्मृतीनामनव- 

काश्चरूपदोषप्रसङ्गात्समन्वयो विरुध्यत इति प्रधानानुगुणतया 

श्रतयो नेया इति चेदिति पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु- न 
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समन्वयो विरुध्यते । कुतः, अन्यस्मृयनवकाङ्दोषप्रखङ्गात् 

चेतनं प्रकरय “ तस्मादव्यक्तमृत्पन्न त्रिगुणं द्विजसत्तम 

इल्यादिकानां चेतनकारणलत्वादिनीनामन्यासां स्मृतीनामनव- 

काञ्ञदोषः प्रसञ्येत । अतः स्मृतिद्रयविरोधे श्रुयविरुद्धा 
स्मृतिः प्रमाणमिययप्रमाणसांख्यस्मृया समन्वयो न विरुध्यत 

इत्यथे: ॥ 

इतश्च सांख्यस्यतेरनवकाशो न दोष इटयाह-- 

इतरेषां चानुपलब्धेः ॥ २ ॥ 

सांख्यस्म्रतिप्रसिद्धानामितरेषां महदादिततत्वानां लोके वेदे 

चानुपलब्धेश्च सांख्यस्मृतेरप्रामाण्यान्न दोषः । तथा च तदे- 

कदेशाप्रधानस्मरतेरप्यप्रामाण्यमिति भावः ॥ 

उक्तन्यायमन्यत्रातिदिङ्षति-- 

एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥ २ ॥ 

अस्यातिदेशत्वान्न प्रथक्संगययपेक्षा । फर तु पूर्ववत् । 
उक्तसमन्वयः किं योगस्या विरुध्यते न वेति संदेहे, 

२. योग्रतयुक्लय- श्रुतिसिद्धयोगप्रतिपादकत्वेन प्रामाण्यात्तया 

धिकरणम् । प्रधानकारणवादिन्या समन्वयो विरुध्यत 

इति पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- एतेन सांख्यस्मृतिप्रया- 
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ख्यानेन योगस्प्रतिरपि प्रव्यक्ता प्रयाख्याता द्रष्टव्या । श्रुय- 
विर्द्धाष्टाङ्गयोगे तात्पयवन्त्वेन प्रामाण्येऽपि तद्विरुद्धपरधाने 

तात्पयाभावादप्रामाण्यमिति भावः ॥ 

पूवै बद्विरुद्धस्मृतेभूलाभावादप्रामाण्यमुक्तम् । तर्हिं तर्क 
व्यापतिपक्षधमेतयोमूरत्वेन लोकसिद्धत्वात्तन विरोध इति 
परत्युदाहरणसंगयदमाद- 

न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं 
च चाब्दात् ॥ ४॥ 

अत्र पूर्वोत्तरपश्चयोः समन्वयासिद्धिः, तत्सिद्धिरिति फर- 

भेदः । आकाञ्ञादिकं न चेतनप्रकरतिकम् , द्रव्यत्वाद्भटवन ; 

३. विलक्षणत्वा- इति तकेण समन्वयो विरुध्यते न वेति 
धिकरणम् । संदेहे, पूवः पक्षः-- न जगत् चेतनप्रकृ- 

तिकम् । कुतः, विक्षणत्वात् अस्य अचेतनस्य जगतः चेत- 

नाद्विक्षणत्वात् । यत् यद्विक्षणं न तत् तस्रकृतिकम् ; यथा 

तन्तुविलक्षणो घटो न तन्तुप्रकृतिक इति । ननु ब्रह्मजगतो- 
वैरक्षण्यं कुतः-- तथात्वे च शब्दात् । तथात्वं वैटक्षण्यम 
£ विज्ञानं चाविज्ञानं चाभवत् ` इव्यादिश्रुतितोऽवगतमियथः।। 

ननु "ते हेमे प्राणा अहंश्रेयसे विवदमानाः इत्यादिकाभिः 

श्रुतिभि ब्रह्मवत् जगत् चेतनमिवावगम्यत इत्याशङ्कयाह -- 
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अभिमानिव्यपदरास्तु विरोषानु 
गतिभ्याम् ॥ 

्तराङ्कानिरासाथस्तुङब्दः । उक्तश्रुतिभिने जगतश्चेतनत्वं 
प्रयेतव्यम् । यतः प्राणाद्यभिमानिनीनां देवतानां तत्र व्यप- 

देरो भवति, न प्राणादिमाच्रस्य । कुतः, विषशोषानुगतिभ्यां 

विशेषणं विशेषः अनुगतिश्च ताभ्याम् । 'एताहवै देवता अहं 
प्रेयसे विवदमानाः... इति प्राणानां चेतनवाचिना देवता- 

राव्देन विशेषितत्वात् , ° अ्चिवोगभूत्वा मुखं प्राविशत् ` इल्या- 
दिमन्त्राथेवादादिषु सवे तदभिमानिदेवतानामनुगतिश्रवणाञ्च 

न चेतनं जगत् । तस्माद चेतनस्य जगतो वैछक्षण्यान्न चेतन- 
प्रकरतिकत्वम् ॥ 

एवं पूवेपक्षे सिद्धान्तः 

टृरटयते तु ॥ ६ ॥ 
पूवपक्षनिरासाथेस्तुराब्दः । यदुक्तं चेतनविखक्षणं जगन्न 

तस्प्रकरतिकमिति, तन्न ; चेतनात्पुरुषात्तद्विखक्षणानां नख- 

लामादीनामचेतनानाम् , अचेतनाच्च गोमयाचेतनवृ्िकादी- 

नामुत्पत्तियेतो ट श्यतेऽत इयथः । प्रकृतिविकारयोरयन्तसा- 

दृ इये प्रकृतिविकारभावानुपपत्त्या यत्किचित्सादइयं वाच्यम् । 

तच प्रकृतेऽपि जगति स्फुरणादयुव्र्या समानमिति भावः ॥ 
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असत्कार्यवाद्माशङ्कय निराचष्टे- 

असदिति चेन्न प्रतिषेधमावत्वात् ॥ ७ ॥ 

चेतनस्य नामरूपादिहीनस्याचेतननामादिमजगद्धेतुत्वे उ- 

त्पत्तेः पूर्वं जगद्सदेव स्यादिति चेत्, न । कुतः, प्रतिषेध- 
मात्रत्वात् असस्स्यादिति योऽयं प्रतिषेधः तन्माच्रत्वात्, न 

तु तस्य प्रतिषेध्यमस्तीयथेः । कायेसत्तायाः कारणाभ्यति- 
रेकास्स्थितिदश्ायामिवोत्पत्तेः पूवैमपि ब्रह्मात्मकमेवेदं जग- 

ज्नासदिति भावः ॥ 

जगद्रह्मणोरुक्तं कायेकारणत्वममृष्यमाणश्चोदयति- 

अपीतौ तद्रत्परसङ्गादसमस्रसम् ॥ ८ ॥ 
शुद्धत्वादिगुणकं ब्रह्म जगदुपादानमियसमक्ञसम्। कुतः, 

अपीतौ तद्रसपरसङ्गात् अपीतौ प्रख्यसमये तद्वत् कायेवत् 

कारणस्यापि ब्रह्मणोऽञयुद्धत्वादिः प्रसञ्येतेयथंः । प्रल्येऽ- 
शुद्धथादिगुणकं जगत् ब्रह्मणि खीयमानं स्वनिष्ठाश्युद्धयादिघर्मे- 

ब्रह्य दूषयेदिति भावः ॥ 

एवमाक्षेपे परिहरति- 

नतु दृष्टान्तभावात् ॥ ९ ॥ 

तुरेवकारा्थः । पूर्वोक्तमसम-लसं नास्त्येव । कुतः, दष्ट - 
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न्तभावात् कार्य कारणे टीयमानं स्वधर्मेण कारणं न दूष- 
यतीटय स्मिन्नर्थे क्षतो दृष्टान्तानां यथा घटादिकं कार्यं मृदि 

लीयमानं सदं स्वधर्मेण न दूषयतीत्येवमादिकानां सत्वा 

दियथेः ॥ 

इत्थं स्वप्न दोषान्परिहय तानेव परपक्षे योजयति- 

स्वपक्षदोषाच्च ॥ १० ॥ 
ये दोषाः विलक्षणत्वात् प्रकृतिविकारभावानुपपत्तिः, उत्प- 

ततः प्राक् जगतोऽसत्तवप्रसङ्गः, अपीतौ तद्रत्मसङ्ग इति सांख्ये. 
नोद्धाविताः ; ते सांख्यपक्षेऽपि समानाः ; शब्दादिदहीनप्रधान- 

सका्ाच्छब्दादिमतो विलक्षणस्य जगत उत्पन््यङ्गीकारादि- 

यर्थः । वस्तुतः प्रपच्चसव्यत्ववादिनः सांख्यस्येवैते दोषाः, 
न मेऽनिवेचनीयवादिनि इति भावः ॥ 

इतश्च न केवलेन तर्केण समन्वयो विरुध्यत इ्याह- 

लकोप्रतिष्ठानादप्यन्यथाः बेचिति 
चेदेवमप्यनिर्मोक्षपरसङ्ः ॥ ११ ॥ 

यन्नत एकेन ताफरकेणानुभितो ऽप्यर्थोऽन्येन भ्रष्ठतरेणान्य- 

था नीयत इति केबस्य तकस्य अप्रतिष्ठानादपि अप्रतिष्ठितत्वाञ्च 

न तेन समन्वयविरोधकङ्कयथः । ननु कस्यचित्तकैस्याप्रति- 
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छठितत्वेऽपि कस्यचितपरतिष्चितत्वसंभवात्तेन समन्वयविरोध- 

शङ्का युक्तेयाक्षिपति--अन्यथानुमेयमिति चेत्। अप्रतिष्ठित- 
तकोदन्येन प्रकारेण प्रतिष्ठिततर्केण समन्वयविरोधादिकमनु- 

मेयमिति चेत्, अत्र समाधत्ते-- एवमपि । अन्यत्र तकैस्य 

प्रतिष्ठितत्वेऽपि प्रकृते लिङ्गादिहीने ब्रह्मणि वेदनिरपेक्षख 

तकैस्यप्रतिष्ठितत्वदोषादनिर्मोक्षप्रसङ्गः । यद्वा महतां कपिल- 

कणादादीनां परस्परविप्रतिपन्नेः आगमनिरपेक्षेस्तकैस्तत््वनि- 
णैयाभावादनिर्मोक्षप्रसङ्गः । तस्मादागमविरोधितर्कोऽप्रमाण- 

भिति न तेन विरोध इति सिद्धम ॥ 

उक्तन्यायमन्यत्रातिदिक्ति- 

एतेन दिष्ापरिग्रहा अपि 
च्याख्याताः । १२॥ 

अस्यातिदेशत्वान्न प्रथक्सगल्यपेक्षा । फटं तु पूवेवत् । 
बरह्म न जगदुपादानं विञुत्वान्योमवत इव्यादिताकिकाभि- 
छ. शिष्टापरिग्रहा- मतन्यायेन बह्मकारणत्वबोधकः समन्वयो 

धिकरणम् । विरुध्यते म् वेति संदेहे 4 विरुध्यत इति 

पवैः पक्षः। सिद्धान्तस्तु-- एतेन मन्वादिभिः शिष्टैः केनचि- 
त्सत्कार्यवादाद्यंशेन परिगृहीतप्रधानवादनिराकरणप्रकारेण शि- 
श्ठापरिग्रहाः शिष्टैः केनविदप्यंशेनापरिग्रहटीता अण्वादिकार- 
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णवादाः व्याख्याताः निरस्ता द्रष्टव्याः । अतस्ताकिंकन्यायस्य 

वेदबाधितत्वान्न तेन विरोध इति सिद्धम् ॥ 

पूव ब्रह्मणि तकैस्याप्रतिष्ठितत्वेऽपि जगद्भेदे प्रक्षस्य 
प्रति्ितत्वाद्धिरुध्यत एवेति प्रव्युदाहरणसंगयेदमाह-- 

पभोक्रापत्तरविभागश्चेत्स्याल्ोकवत् ॥ १३ ॥ 

फलं तु पूवेवत् । अद्धितीयब्रह्मणो जगत्सर्गं न्रुवन्समन्वयः 
प्रयक्षेण विरुध्यते न वेति संदेहे, अद्वितीयन्रह्मणो जगदुपा- 
५. मोक्रापच्य. दानतवे भोक्तृभोग्यग्रपच्स्य सवेख ब्रह्मा- 

धिकरणम् । नन्यत्ेन भोग्यशब्दादेर्भोक्रालसकलत्वापत्तः 

भाक्तुर्भोग्यासकत्वापत्तः प्रयक्षसिद्धः परस्परविभागो न 
स्यात् । अतः प्रलयक्षेण समन्वयो विरुध्यत इति चेदिति पूवैः 

पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- स्याह्वोकवत् । एकब्रह्मोपादानकत्वेऽपि 

भोक्तभोग्यप्रपच्चस्य परस्परं विभागः स्यात्, रोकवत्; 

यथा रोके मृदात्मना अभिन्नानां घटादीनां परस्परं भेदोऽस्ति 

तहन् । अतः कल्पितभेदसन््वान्न प्रयक्षविरोध इति सिद्धम् ॥ 

नट च 

पूवे परिणामवादमाटम्ब्यापाततः स्याष्टोकवदिति समा- 

धानममिहितम् । अधुना चिवतेवादमाध्रिदय परमं समाधान- 

मभिधीयत इत्यकफटकत्वसगयेदमाद-- 
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लदनन्यत्वमारम्भणक्ाग्दादिभ्यः ॥ १४॥ 

फलं तु पूवैवत् । अद्रेतत्रह्मवादिसमन्वयो मेदप्राहिप्रय- 
क्षेण विरुध्यते न वेति संदेहे, विरुध्यत इति पूवैः पक्षः । 

द. आरम्भणा- सिद्धान्तस्तु--तत् तस्मात्कारणात् ब्रह्मणः, 

धिकरणम् । कायस्य जगतोऽनन्यत्वं प्रथक्सत्ताराहि- 

लयम् । कुतः, आरम्भणशब्दादिभ्य: (वाचारम्भणे विकारो 

नामधेयं मत्तिकेयेव सयम ' ‹ एेतदात्म्यमिदं सवै तत्सत्यं 

स आत्मा ' ' ब्रह्मैवेदं सर्वम् ' इदयादिशब्देभ्यः ॥ 

बरह्मव्यतिरेकेण कायस्याभवेऽनुमानमाह- 

भावे चोपटव्धः ॥ १५ ॥ 

कारणस्य ब्रह्मणो भावे सते कायस्योपलब्धेः, मृदि 

स्यां घटस्येव । न हि मृग्यतिरेकेण धटो नाम॒ कश्िदुपल- 
भ्यते । अतः कारणव्यतिरेकेण कार्यं नास्तीयथेः ॥ 

कारणव्यतिरेकेण कायेस्याभावे भ्रताथांपत्ति प्रमाणान्तर- 

माह- 

सन्वाच्चावरस्य ।॥ १९॥ 

अवरस्य कायंस्योर्पत्तेः प्राक्षारणानन्यत्वेन सत्त्वात् ‹ ब्रह्य 
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वा इदमग्र आसीत् ' इत्यादौ सन्त्वश्रवणात् उत्पत््यनन्तरमप्य- 

नन्यत्वं सिद्धमिव्यथः ॥ | 

प्रागुत्पत्तेः कारणात्मना कायस्य सच््वमाक्षिप्य समा- 

धत्त- 

असब्यपदेान्नेति चेन्न धमोौन्तरेण 
वाक्यदोषात् ॥ १७ ॥ 

असद्वा इदमग्र आसीत् ' इलयादिना प्रागुत्पत्तरसन््मपदे- 

शान्न कार्यस्य कारणात्मना सत्त्वमिति चेत , न ह्यलयन्तासत््वा- 

भिप्रायेणायमसत््वव्यपदेक्ः । किंतु व्याकृतत्वरूपधर्मापिक्षया 

अव्याकृतत्वं धमौन्तरम , तेनायमसच्वव्यपदेशाः । कुतः, 

वाक्यशेषात्  तत्सदासीत् ' इति वाक्यशेषात् । अतः कार- 
णादनन्यत्वं कार्यस्य सिद्धमियथः ॥ 

किं च- 

युक्तः चाब्दान्तराच ॥ १८ ॥ 
मदासना पूव घटस्यासत्वे म॒देव धघटाथिना नोपादयित, 

असतत्वाविशेषाद्यक्किचिदेवोपादीयेत, इ्येवमाद्याया युक्तः, 

‹ सदेव सोम्यदमग्र आसीत् ̀  इलयेवमादौ बिद्यमानसच्छब्दा- 

न्तराञ्च प्रागुत्पत्तेः कायस्य कारणानन्यत्वं सनत्त्वं॑चेति 

सिद्धम् ॥ 
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ननु म॒द्भटौ भिन्नौ विक्षणप्रतीतिविषयत्वात् घटपटवत् 

इत्युक्तं हेतोव्येभिचारमाह- 

पटवच्च ।॥ १० ॥ 

यथा संवेष्टितप्रसारितपटस्य विलक्षणप्रतीतिविषयत्वेऽपि 

न भेदस्तथा मुद्भटयोरिव्यथः ॥ 

ननु कायमुपादानाद्धिन्नम , भिन्नकायैकरत्वात्संमतवत 
इत्युक्त, हेतोव्येभिचारमाह-- 

यथा च प्राणादि ॥ २०॥ 
यथा च प्राणायामादिना निरुद्धः प्राणापानादिर्जीवनमावं 

कार्यं निष्पादयति, अनिरुद्धस्त्वाककच्वनप्रसारणादिकं कार्यं 

निवैतेयति, नैतावता प्राणदेर्भेदोऽस्ति । तस्मात्कायकारणयो- 

रनन्यत्वादद्ैतवब्रह्मसमन्वये न कथ्चिद्धिरोध इति सिद्धम ॥ 

पूवै कायस्य कारणादनन्यत्वमेकविज्ञानप्रतिज्ञासिद्धये 
समर्थितम । तर्हिं तेनैव न्यायेन जीवन्रह्मणोरप्यभेद।ञ्जीव- 

धमा हिताकरणादयो ब्रह्मणि प्रसज्यरन्निदयाक्षेपसंगत्येद- 

माद-- 

इतरव्यपदेराडिताकरणादिदोष- 
प्रसक्तिः २१ 

फलं तु पूववत् । यदि ब्रह्म जगजजनयेन् , न ताहि स्वानिषटं 
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जनयेदिति तर्केण जीवाभिन्नं ब्रह्म जगदुपादानमिति ब्रुबन्सम- 
७. इतरव्यपदे- न्वयो विरुध्यते न वेति संदेहे, पूवेः पक्षः- 

शाधिकरणम् । इतर व्यपदेशात् इतरस्य जीवस्य ततवम- 

स्यादिना ब्रह्मसखन्यपदेश्चात् , इतरस्य ब्रह्मणो वा “अनेन 

जीवेनात्मनानुप्रविच्यः इदयादिना रसारीरत्वव्यपदेश(त् , 

ब्रह्मणः खषटृत्वे जीवस्यैव सखष्ृत्वान् हिताकरणादिदोषप्रसक्तिः 
नञ्व्यलयासेन अहितजरामरणादिबहुविधानथंकरणरूपदोषस्य 

प्रसक्तेब्रह्मणः-- इलयतस्तद्याभ्रान्तचेतनत्वेनानिष्रजगञ्जनक- 

त्वायोगादुक्तसमन्वयो विरुध्यत इयथः ॥ 

एवं पूवपक्षे सिद्धान्तः-- 

अधिकं तु भेदनिर्देरात् ॥ २२॥ 

तुशब्दः पूवपक्षव्यावरत्त्य्थः | यतः शारीरादधिकं सवेज्ञ 
सवेशक्ति ब्रह्म जगदुपादानं खट चेति ब्रुमः, अतो न दहिता- 
करणादिदोपप्रसक्तिः । कुतः, भेदनिर्देशात् ‹ आत्मा वा अरे 

द्रष्टव्यः इलयादिना करसिपितभेदस्य व्यपदेदात् | न हि 

ब्रह्मणो निलयमुक्तस्य हितमहितं वा किचित्समस्ि, येन हिता- 

करणादिदोषः प्रसज्येत । अतः कर्पितभेदमादायैव सर्व- 
स्यासांकर्योपपत्तिरिति तात्पयम् ॥ 

नन्वेकरूपनब्रह्यणा जगत्कारणत्वे का्यतैचिञ्यं न स्यादिति 
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दोषं रष्ान्तेन परिहरति- 

अडहमादिवच्च तदनुपपत्तिः ॥ २३ ॥ 

एकपरथिवीजन्यानां यथा अङमनां वजरवैड्यादिभेदेन चैचि- 

ञ्यम् , तथा ब्रह्मकायाणां स्वरूपवैचित्रयं युज्यते । अतस्तदनुप- 

पत्तिः तस्योक्तदोषस्यातुपपत्तिः । तस्मात् जीवाभिन्नब्रह्मवादि- 

समन्वयो न विरुध्यत इति सिद्धम् ॥ 

पूवम् ओपाधिकजीवभेदाद्धिताकरणादिदोषो नास्तीव्युक्तम् । 
संप्रत्युपाधितोऽपि ब्रह्मणो विभक्तं करणादिकं नास्ति, ब्रह्म- 

नानात्वाभावादिति प्रत्युदाहरणसंगव्यदमाह- 

उपसंहार दशोनान्नेति चेन्न क्षीरवडि ॥ २४ ॥ 

फलं तु पूववत् । न ब्रह्म उपादानं कवै वा, अस- 

हायत्वात्संमतवदिति न्यायेन असहायाद्रह्मणो जगत्स 

८. उपसंहारदशना नरुवन्समन्वयो विरुध्यते न वेति संदेहे, 

धिकरणम् ! उपसंहारददोनात् रोके ककारस्य कतुः 
दण्डचक्राद्युपसंहारदशनात् , मृदो वा उपादानस्य स्वभिन्न- 
कुटाटादिसहायदशेनात् , तदुभयविलक्षणस्य ब्रह्मणो न जग- 
त्कवरत्वमुपादानत्वं वा संभवति । अत्तः समन्वयो विरुध्यत 

इति चेदिति पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- क्षीरवद्धि हिङ्ञब्वो 
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हेत्वर्थः । यथा लोके क्षीरं बाह्यसाधनान्यनपेक्य दध्याकारेण 

परिणमते, तद्रद्रह्यापि । श्रुतिरपि ब्रह्मणोऽसदहायस्य कायका- 
रित्वं दशयति ‹न तस्य कार्यं करणं च विद्यते ` इति ॥ 

ननु चतनतवे सति असहायत्वं हेतुः । अतो न क्षीरे 

व्यभिचार इव्याज्ञङ्कय चेतनटष्रान्तेन तस्य व्यभिचारमाह- 

त्टोके 

देवादिवदपि रोके ॥ २५ ॥ 
क, छ, = ऋऋ, क र के 

रोक्यतेऽननेति खोकः शब्दो मन्तराथेवादेतिहासपुरा- 
णादिः, तस्मिन् यथा देवाः पितर ऋषय इ्येवमादयग्चतनाः 

सखसिद्धिखामर््यात्साधनान्तरं बाह्यमनपेक््य संकत्पमात्रेणेव 
नानाविधकायैकतार उपलभ्यन्ते › तद्द्ह्याप्यसहायमेव जग्डु- 

पादानं कठ चेति तद्रादिसमन्वयो न विरुध्यत इति सिद्धम् ॥ 

पूरव क्षीरादिदृष्टान्तकथनेन ब्रह्मणः परिणामित्व भमोत्पत्तेः 
तन्निरसनमनेन क्रियत इति कायेकारणमावसंगयेदमाह-- 

क्रट्सलपसक्तिनिरवयवत्वङाब्दकोपो वा ॥ २६॥ 

पूवोधिकरणस्य भ्रमोत्पादकत्वमेव कारणत्वम् , एतस्य 
काथत्वमिति बोध्यम् । फलं तु पूवैवत् । सावयवस्यैव नाना- 
९. कःलग्रसक्त्य- कारेण परिणाम इति न्यायेन निरबयवा- 

धिकरणम् । द्रह्यणो जगत्सगं त्रवन्समन्वयो विरुध्यते 
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न वेति संदेहे, पूवैः पश्चः-- सिद्धान्ती प्रष्टव्यः किं ब्रह्म 
निरवयवं परिणमते सावयवं वा । आये, कृत्सस्य ब्रह्मणः 

कायोकारेण परिणामप्रसक्तिः, ततश्च कायीतिरिष्तं बह्म न 

स्यात् । द्वितीये तु, छृत्स्नप्रसक्तिनास्ति, एकांशपरिणामेऽप्य- 

पराशस्थितिसंभवात् । तथा "निष्कलम् ' इत्यादि निरवय- 

वत्वशव्द्कोपः । उभयपक्ष ऽप्यनियत्वप्रसङ्ग इति ब्रह्मणः 

उपादानत्ववादिसमन्वयो विरुध्यत इति ॥ 

सिद्धान्तस्तु- 

श्चुतस्तु ङाब्दमूटत्वात् ॥ २५ ॥ 
तुः पूवपक्षनिरासाथंः । न तावल्छृत्ल्प्रसक्तिः । कुतः, 

श्रुतेः ब्रह्मणो जगदुपादानत्वश्रवणात् । ‹ तावानस्य महिमा 

इत्यादौ कायन्यतिरेकेण सत्ताश्रवणात् । एवे च विवतैवाद्ः 
श्रुत्यैव स्फुटीकृतः । न हि परिणामवादे कायन्यतिरेकेण सत्ता 
समस्ति। अतः कायैव्यतिरेकेण ब्रह्मणोऽवस्थानश्तेनोक्तदोषाव- 
काः । ननु उक्तयुक्तिव्राधितत्वाच्छृतिवां कथं कायेग्यतिरेकेण 
ब्रह्मणः सत्तां बोधयेदित्यत आह-- राब्दमूखत्वात् ब्रह्मणः 
दाब्देकम्रमाणकत्वात् , यथाशब्दं कार्योपादानत्वं तदतिरेकेण 

सतत्वं चाविरुद्धामित्यथेः ॥ 

जगतो ब्ह्याविवतंतेन स्वप्रप्रपञ्चवन्मायिकत्वात्तदुपादान- 
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त्वेऽपि ब्रह्मणो न कृत्स्नप्रसक्स्यादिदोषः स्वप्रसाक्षिण इवे- 

व्याहू- 

आत्मनि चेव विचित्रा हि ॥ २८ ॥ 

हि यस्माद्धेतोः एकस्मिन्नात्मनि स्वप्रदुश्चि निरवयवे विचि- 

त्राः ख्यः श्रूयन्ते न तत्र रथा न रथयोगाः ' इ्यादौ, यथा 

च रोके मायाविनि स्वरूपानुपमर्दैनैव हस्यश्वादिविचित्राः 

मृष्टो दुहयन्ते एवमेकस्मिन्नपि ब्रह्मणि विविधस्ष्टिरिय्थः॥ 

यश्चोभयोः समो दोष इति न्यायेन कत्सरप्रसक्लयादीना- 

मनुद्धाव्यत्वं दशेयति-- 
र 9५ 

स्वपक्षदोषाच्च ।॥ २९ ॥ 

सांख्यादयो ऽपि निरवयवं प्रधानं जगत्परिणामीत्यङ्गीचक्रः । 

तथा च छृत्सखप्रसक्त्यादिदोषः समानः । अणुबादिनोऽपि 

परमाणुद्धयसंयोगेन दथणुकादिसष्टिमुररीचक्रुः । स संयोगः 

किं व्याप्यवृत्तिः, अन्याप्यवृत्तिवी । अये दृष्टविरोधः । 

द्वितीये सावयवत्वं विना अन्याप्यव्त्तिसयोगानुपपत्तिः, निर- 
वयवत्वव्याकोप इटयादिदाषः समानः । ब्रह्मवादे स॒ दोषो 

न समस्ति । तस्मादुपपन्नो ब्रह्मकारणवाद: ॥ 

ूर्वोक्तविचित्रकायैराक्तिमत्त्वविषयशङ्कानिरासेन समथना- 
37 
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त्मकत्वात् विषयविषयिभावंसंगयेदमाह- 

सर्वोपिता च तद्दोनार ॥ ३० ॥ 

फर तु पूवेवत् । अहारीरस्य न मायेति न्यायेन माया- 

शक्तिमतो ब्रह्मणो जगत्सग ब्रुवन्समन्वयो विरुध्यते न वेति 
१०. सवेपिता- संदेहे, विरुध्यत इति पूवैः पक्षः । सिद्धा- 

धिकरणम् । न्तस्तु-- सर्वोपता सर्वशक्तियुक्ता परा 

देवता । कुतः, तदक्तनात् तस्य सर्वश्चक्तियोगस्य ‹ स्वकमी 

सवेकामः..-. ` इत्यादिश्रुतौ दशनादिवय्थः ॥ 

पूतेपक्षमनुभाष्य दूषयति-- 

विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम् ॥ ३१ ॥ 
सवश्चक्तियुक्तानामपि देवादीनां चक्षुरादिकरणवतामेव वि- 

चित्रकायेकवेत्वमवगम्यते । ब्रह्मणः ' अवक्षुष्कमश्रोत्नम् .... 
इत्यादिना विकरणत्वावगमान्न कत्वमिति चेत् , अघन यदुत्तरं 
वक्तव्यं त्पूवेमेव ‹ न विलक्षणत्वात्..." ‹ देवादिवदपि लोकः 
इत्यादावुक्तम् । अथवा “ अपाणिपादो जवनो ्रहीता ' इलयादि- 

्रत्या उन्तरमुक्तम्। अतः श्रुयेकसमधिगम्यत्वान्न तर्केण विरो- 
धराङ्कावकाङ्च इति ॥ 

पर्व श्रुयवष्टम्भेन सवशक्तिमतो ब्रह्मणः कचरैस्वमवादि । 
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तदाक्षिप्य समाधानादाक्षेपसगयेदमाद- 

न प्रयोजनवत्त्वात् ॥ ३२ ॥ 

फर पूववत् । ब्रह्म न फेन विना सजति, अभ्रान्तचेतन- 
त्वात्संमतवत् इति न्यायेन अवाप्रसमस्तकामाद्रद्यणो जगत्स 

१९, प्रयोजन- त्रुवन्समन्वयो विरुध्यते न वेति संदेहे, पूवैः 
वतत्वाथि- पक्षः-- न ब्रह्मणो जगत्कवृत्वं संभवति, 

करणम् । निदयत्रप्रत्वेन प्रयोजनाभिसंधिरहितत्वात् ; 

्रक्षावस्प्रवृत्तेः प्रयोजनवत््वाभ्युपगमात्समन्वयो विरुध्यत 

इति ॥ 

सिद्धान्तरतु- 

लोकवत्तु लीलाकैवल्यम् ॥ ३३ ॥ 

तुः पृवेपक्षनिरासाथेः । यथा रोके राजतदमालयादीनां 
फं विनेव केवललीलारूपाः प्रवृत्तयो दह्यन्ते, यथा बोच्छा- 
सादयः सखभावादेवोत्पयन्ते, तथा ब्रह्मणोऽपि विचित्रकायैर- 

चना टीरकेवल्यं केवरुटीलामात्रम् , न फरसापेक्षम्। कथं- 
चिद्राजादीनां फरसंभवेऽपि नियवप्रस्य ब्रह्मणो टीटामात्र- 

मेतदिलयभिप्रायः ॥ 

पूवं मायामय्या टीलखया ब्रह्मणः सष्टूत्वमवादि । तदाक्षि- 
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प्य समाधानादाक्षेपसं गस्येदमाह- 

वैषम्यनैघरेण्ये न सापेक्चत्वात्तथाहि 
दददोयति ॥ ३४ ॥ 

फलं पूवेवत् । यो यो विषमस्ष्टिकता स स सावद्य इति 
न्यायन निरवय्याद्रह्मणो जगस्सर ब्रुवन्समन्वयो विरुध्यते 

९२. वैषम्य- न वेति संदह, ब्रह्म किं प्राणिकमंसपे- 

र्ध्या- क्षिं जगकत्कवे, निरपेक्षं वा । आद्ये, अनी- 

धिकरणम् । शरत्वमप्रसङ्गः । द्वितीये, वैषम्यनेर्धृण्ये प्रस- 
ज्ययाताम् । कांथित्तियगादीनयन्तदुःखिन उत्पादयति, का- 

श्चिन्मनुष्यादीन्सुखदुःखसाधारणान् , कांथिदे वादीन्नियसुखिन 

इति वैषम्यम् , सवेसहवैत्वाच्च नेर्धण्यम् । ततश्च तस्य सावद्यतवं 
प्रसज्येत । अतो निरवद्यस्य ब्रह्मणो न जगत्कतृत्वमिति पूवैः 
पक्षः । सिद्धान्तस्तु -- न ब्रह्मणो वैषम्यनेर्घृण्ये स्याताम् । 
कस्मात् , सापेक्षत्वात् प्राणिकमेसपेक्षस्वात् । कर्मानपेश्षत्वे 

हि वैषम्यादिदोषः स्यात् । न च सापक्षत्वेऽनीडइवरत्वप्रसङ्गः , 

भ्रयादिसेवानुसारेण फर्दातू राज्ञो राजत्वदशेनात् । ननु 
कस्मात् ब्रह्मणः कमेसपेक्षस्वमत आह-- तथाहि द्यति । 

‹ एष ह्येव साधु कमे कारयति ' इवयाद्या श्रुतिरियथैः ॥ 

सापेक्षत्वमाकषिप्य समाधत्त-- 
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© =. चेन्नानाति 
न कमाविभागादिति देत्वात् ।॥ ३५ ॥ 

‹ सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेव  इद्यादिना सष: प्राग- 

विभागावधारणान्न तदानीं कर्मासि । ततः कमोपेक्षया 

विषमा स्ृष्टिरियसगतमिति चन्, न; अनादित्वात् संसारस्य 

बीजाङ्करवद्धेतुहेवुमद्धावोपपत्तेरित्यथः ॥ 

ननु कुतः संसारस्यानादित्वमिवयाह-- 

उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ ३ेदे ॥ 

मंसारस्यानादित्वमुपपद्यते च । अन्यथा अकस्मादेव सृष्ट्थ- 

ङ्गीकारे मुक्तस्यापि पुनर्जन्मप्रसङ्गान् पूर्वपूैसष्टिसादृश्यानुप- 
पत्तेश्च । उपरम्यते च संसारस्यानादित्वम् ‹ धाता यथापूवे- 
मकस्पयत् ` ‹ न रूपमस्यह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिनं 

च संप्रतिष्ठा ' इति श्रतिस्मृयोरिवयथः ॥ 

पूर्वे विषमसष्टिप्रयोजककमेणः सत्त्ाद्रद्मणो विषमखष्टि- 

देतुत्वमुक्तम्। तददुपादानत्वभ्रयोजकगुणवत्त्वस्याभावान्नोपा- 

दानत्वमिति प्रत्युदाहरणसंगत्येदमाह-- 
ौपपत्ते 

सवेधर्मोपपत्तेश्च ॥ ३७ ॥ 

फलं पूैवन । यन्निरणम् , तन्नोपादानं यथा गन्ध इति 
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न्यायेन निगुंणाद्ह्मणो जगस्सगे त्रुवन्समन्वयो विरुध्यते न 

१२. सर्वधर्मोप- वेति संदेहे, विरुध्यत इति पूवे: पक्षः । 
पत्त्यधि- सिद्धान्तस्तु-- जगत्कारणत्वसवेज्ञत्वादयः 
करणम् । कारणधम ये विद्यन्ते, तेषां सर्वेषां पूर्वोक्त- 

प्रकारेण ब्रह्मण्येवोपपत्ततद्यैव जगत्कारणमियर्थः। अयं भाव:- 
यन्निगुणं तन्नोपादानमिति व्याप्तौ किं परिणामित्वाभावो 
व्यापकः, उत विवरतोपादानत्वामावः । नाद्यः, इष्टत्वात् । न 

दवितीयः, आरोपितनियत्वोपादाने जात्यादौ व्यभिचारान् । 

अतो निगुणत्वेऽपि ब्रह्मणो न विवर्तोपादानत्वं विरुद्धम-- 

इति । तस्मान्न कथंचिदपि समन्वयस्य विरोध हति सिद्धम ॥ 

(~ ८. त्र = 

इत श्रीब्रह्मसूचङ्रत्तौ ब्रह्यतच्च- 

प्रकारिकायां द्वितीयाध्यायस्य 

प्रथमः पादः ॥ 

[| ए 
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द्वितीयः पादः ॥ 

इत्थं मुमुक्षोः सम्यग्ज्ञानोत्पादके त्रय्यन्तसमन्वये पर- 

परिकर्पितदोषनिरासेन स्वपक्षः स्थापितः । अधुना मुमुक्षोः 

निदेषि अद्रैतदशेने निविचिकित्सप्रृत्तिसिद्धय "छद - 
प्रधानः पादोऽयमारभ्यते ।.एवं च समन्वयविरोधनिरासेन 

स्वपक्षस्थापनपरप्रथमपादेनास्य परमतनिरासनपरस्य पादख 

उपजीव्योपजीवङृमराव; संगतिः | सवेधर्मोपपत्तेश्चयनेन ब्रह्म 

णि कारणधमोणामुपपत्तिरुक्ता ; तेषां प्रधान एवोपपत्तिः किं 

न स्यादिदयाक्षिप्य समाधीयत इयाक्षेपरक्षणावान्तरसंगया 

इदमधिकरणमारभते-- । 

रचनानुपपत्ते नानुमानम् ॥ १ ॥ 
अत्र पवेपक्षे सांख्ययुक्तिविरोधात् समन्वयासिद्धिः, 

सिद्धान्ते तदविरोधात् तत्सिद्धिरिति फठमेदः । प्रधानमचे- 

१. रचनानुपपस्य- तनं जगदुपादानमिति सांख्यसिद्धान्तोऽत्र 
धिकरणम् । विषयः । स किं प्रमाणमूखो भ्रान्तिमृलो 
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चेति सदेह, जगत् सुखदुःखमोहात्मकवस्तूपादानकम् , तद- 

न्वितत्वात् मृदन्वितघटादिवत्; इव्यनुमानेन यत्सुखाद्यात्मकं 

सिद्धम् , तदेव गुणात्मकं प्रधानम् । अतः प्रामाणिकः सा- 

ख्यसिद्धान्त इति पूवैः पश्चः । सिद्धान्तस्तु-- नोक्तानुमान- 

सिद्धं प्रधानं जगदुपादानम् । कुतः, रचनानुपपत्तेः 
अचेतनात् सष्टव्यज्ञानजुन्यात् प्रधानात् अनेकविधविचित्र- 

जगद्रचनानुपपत्तरियथः । खोके विचिलप्रासादादिरचनायाः 

बुद्धिङशर्शिस्प्यादिकायेत्वदशेनादिति भावः। सूत्रे चशब्देन 
हेतोः स्वरूपासिद्ध सयुशिनोति । सुखादीनामान्तरस्व- 
प्रतिपत्तेः तदन्वितत्वं जगतोऽसिद्धम् । तस्मान्न प्रामाणिकः 

साख्यसिद्धान्त इति ॥ 

यत्तु ‹ शक्तितः प्रवृत्तश्च ' इति, तत्राह-- 

प्रवत्तेखच ॥ २॥ 

लोके हि अचेतनरथादिभ्रवत्तेः चेतनाधीनस्वदश्चेनान् , 

प्रधानस्य साम्यावस्थाप्रच्युतिरूपप्रवृत्तश्चतनप्ररणमन्तरेण अनु- 

पपत्तरियथः ॥ 

अन्यत्र व्यभिचारमादङ्कथ परिहरति- 

पयोम्बुवचेन्तश्नापि ॥ ३ ॥ 
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ननु अचेतनस्य स्वयं प्रवत्तिदश्यते । यथा क्षीरं बत्स- 

विबरद्धये स्वयमेव प्रबतेते, यथा वा जटं स्वयमेव स्यन्दते, 

तद्वत् प्रधानमपि स्वयमेव प्रवतत. इति चेत् , तत्रापि परमा- 

त्मैव प्रेरकः श्रूयते ‹ योऽप्सु तिष्ठन ' इत्यादिना । तथा च 

पयोम्बुनोः पक्षत्वान्न व्यभिचार इति भावः ॥ 

ननु एवमपि धमोद्यपेक्षया प्रधानस्य प्रवृत्तिः खादिया्- 

इधह-- 
क, कन. के 

यतिरेकानवस्थिनेानपेक्चत्वात् ॥ ४ ॥ 

सांख्यमते गुणाः साम्येनावस्थिताः प्रधानम् , तन्यतिरेकेण 

सह कायेन्तरस्यानवस्ितेः ; पुरुषस्य तु असङ्गोदासीनत्वेन 

वृत्तौ निवृत्तौ वा अनयेक्त्वाग्युपगमादिदयथैः ॥ 

ननु सहकायभावेऽपि प्रवृत्तिरन्यत्र दृष्टेयत आदह-- 

अन्यच्राभावाच न तृणादिवत् ॥ ५ ॥ 

तृणादिकं निमित्तान्तरनिरपेक्षमेव क्षीराकारेण परिणमते, 

तद्रत् प्रधानमपीति चेत्, न । कुतः, अन्यत्राभावात् धेन्वा 

देरन्यत्र बङीबददौ तृणे: क्षीरभावस्याभावादियथः । 
पेन्वादिसापेक्षमेव वृणादिकं क्षीरं भवति। निरपेक्षत्वे बरीव- 

दादावपि श्रीरभावप्रसङ्गादिति भावः ॥ 



१०६ ब्रह्मसु त्रवृत्तो [पा. २. 

प्रधानस्य खतः प्रवृत्तिमुपेलयापि दृषयति- 

अभ्युपगमेऽप्यथा भावात् ॥ ६ ॥ 
प्रधानस्य स्वतःप्रवृत्त्यभ्युपगमेऽपि पुरुषाथेस्यपेक्षाभावप्र- 

सङ्गादियथंः । न चेष्टापत्तिः ; प्रधानमचेतनं चेतनस्य पुरुषार्थ 
साधयितुमेव प्रवतेत इति स्वाभ्युपगमविरोधादिति भावः ॥ 

ननु पुरुष एव स्वयमप्रवत्तेमानाऽपि प्रधानप्रवतैकः स्या- 

दिदयाश्ङ्कथाह-- 

पुरुषार्मवदिति चेत्तथापि ।॥ ७॥ 

खोके यथा पङ्कः पुरुषः स्वयमप्रवतेमानोऽपि अन्यमन्धं 
प्वृत्तिशक्तिमन्तं प्रवतेयति, यथा वा अयस्कान्तोऽदमा सं- 

निधिमाल्ेणायः प्रवतेयति, एषे पुरुषः प्रवतैक इति चेत् , 

तथापि प्रधानस्य पुरुषप्रेयत्वे स्वातन्त्याग्युपगमविरोधः, 

पुरुषशय प्रवसैकतवे कोटस्थ्यहानिरियादिदोषाणामनिरमेक्षिः । 

ब्रह्मणस्त्वाविद्यकं प्रचतेकलत्वमिति न क।टस्थ्यहानिः ॥ 

अपि च-- 

अङ्कित्वाचुपपत्तश्च ॥ ८ ॥ 
सांख्यमते गुणत्रयसाम्यावस्था प्रकृतिः ; सा कूटस्था वा, 

विकारिणी वा । आद्ये परस्परानयपेक्षाणां गुणानां साम्यावस्था- 
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प्रच्युत्यभावेन अङ्गाङ्गित्वानुपपत्तेः कायोनुदयग्रसङ्गः । द्वि- 
तीये स्वतः प्रच्युतिः, उतान्यतः; नाद्यः, सदा कार्यप्रसङ्गात् ; 

न हितीयः, पुरूषध्योदासीन्याभ्युपगमहानेः । अतः प्रच्युय- 

भावेन अङ्गाङ्गिभावानुपपत्तेः कायोभावप्रसङ्ग इयर्थः ॥ 

गुणानामनपेक्षस्वभावत्वात् न प्रच्युतिरिदत्रासिद्धिमाश- 
थ परिहरति-- 

अन्यथानुमितौ च ज्ञदाक्तिवियोगात् ॥ ९ ॥ 

न वयमनपेक्षस्वभावान्करूटस्थान्गुणाननुमिमीमहे ; अपि 

तु अन्यथा प्रकारान्तरेण गुणानन्योन्यसपेक्षान् ; एवमनु- 

मितौ न प्रागुक्तदोषप्रसक्तिरिति चेत्, न; ज्ञशक्तिवियोगात् 

गुणानां ज्ञानरक्तिरहितत्वादिलयथः । स्वतःप्रच्युयभावेन अङ्गा- 

ङ्किभावानुपपत्तेः कायीनुद यप्रसङ्गस्तदवस्थ एवेति भावः ॥ 

इतश्चासगतं सांख्यमतमिलयाह- 

विप्रतिषेधाचासमञ्जसम् ।॥ १०॥ 
सांख्या हि कचिन्महतः पञ्चतन्मात्रसगै संगिरन्ते, 

कचिदहकारात् , कचिदेकादशेन्द्रियाणि, कचिद्राह्येन्द्रियाणि 

त्वगिन्द्रियेऽन्तभाव्य सप्रेन्द्रियाणीति । एवं च परस्परविप्र- 

तिषेधादसमशस सांख्यमतम् । तस्मात साख्यसिद्धान्तो 
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श्रान्तिमूर एवेति सिद्धम् ॥ 

पूरव प्रपच्चस्य प्रधाननिष्ठाशब्दत्वादि गुणानन्वयात् प्रधा- 
नानुपादानकत्ववत् ब्रह्मगुणचेतनत्वानन्वयात् ब्रह्मो पादानक- 

स्वे न स्यादिति ृष्ान्तसंगयेदमाह-- 

महद 4वछ्ल हस्वपरिमण्डलाभ्याम् ॥ ११ ॥ 

सखपक्चदोषनिरासस्य स्मृतिपाद संबन्धेऽपि उक्तावान्तरसंग- 

तिखाभादिहेदमधिकरणं छिखितमिति बोद्धव्यम् । फं पूव- 

२. महद्वा वन । चेतनाद्भक्यणो जगत्स त्रुवन 
धिक्रणम् । समन्वयोऽत्र विषयः । स किं कारणगुणाः 

कर्ये स्वसमानजातीयगुणारम्भका इति न्यायेन विरुध्यते, न 

वेति संदेहे, विरुध्यत इति पृवेः पश्च: । सिद्धान्तस्तु-- हस्व- 

परिमण्डलाभ्यां ग्यणुकपर माणुभ्याम , मह रीधवत । चशाब्दा- 

थकवाराब्दात् हस्वाणुवश्च, चेतनात ब्रह्मणोऽचेतनं जगद्धव- 

तीति योजना । एतदुक्तं भवति-- वैशेषिका हि हस्वाणा- 

दणुकान्महरीर्धं च त्र्यणुकं जायते ; व्यणुकनिष्ठ-दस्वत्वाणुर्व 

तयणुके स्वसमानजातीयहृस्वत्वाणुत्वे नारभते; किं तु 
व्यणुकगतत्रित्वसंख्या यणुके महत्वाद्विकमारभते । एवे 

परिमण्डङात् परमाणोः अणु द्रथणुकं जायते ; परमाणुगतं 

पारिमाण्डल्यं परिमाणं दथणुके तादु पारिमाण्डल्यं नार- 
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भत ; किं तु परमाणुगतद्धित्वसंख्या ब्यणुके हस्वत्वादिकमार- 

मते- इति प्रक्रियां प्रदशेयन्ति । इत्थं प्रदशषेयतां वैशेषिकाणां 

कारणगुणाः कार्ये स्वसमानजातीयगुणारम्भका इति न्याया- 

भासं वदतां कथं न ठज्ञा भवेत् , व्यभिचारस्य स्फुटत्वात्त । 

अतः समन्वयो न विरुध्यत इति सिद्धम । “ एतेन शिष्टाप- 

रिग्रहाः. ...' इत्यस्यायं प्रपञ्च इतयपौनसक्लयम् ॥ 

प्रासङ्गिकाव्यवदहितेनास्य न संगलयपेक्षा । व्यवहितेन तु-- 

पूं प्रधानस्य चेतनानधिष्ठितत्वात्कारणत्वाभावे उक्ते ; तहिं 

चेतनाधिष्ठिताः परमाणवः कारणं जगत इति. प्रस्युदाहरण- 

संगव्येदमाह-- 
उभयथापि न कमोतस्तदभावः ॥ १२ ॥ 

अन्न पूवैपक्षे वेदोषिकसिद्धान्तविरोधे समन्वयासिद्धिः, 
सिद्धान्ते तद विरोधे तत्सिद्धिरिति फठ्मेदः । परमाणुप्रक्रि- 

३. परमाणुजग- यया जगदु्पत्तिरिति वैरोषिकराद्धान्तो- 
` द्कारणत्वा- ऽत्र विषयः । स किं प्रमाणमूलः, भ्रान्ति 

धिकरणम् । मूखो वेति संदेहे, प्रमाणमूर इति पूवः 
पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- वैशेषिकाः खलु कमेणा प्राक्सष्टे- 

निश्चलख्योः परमाण्वोः संयोगे व्यणुकादयुतपात्तिरिलयाचक्षते। तस्य 
कमणः रकिचिन्निमित्तमभ्युपगम्यते वा, न वा । आदये, क्मै- 



११० ब्रह्मसु त्रवृत्तौ [पा. २. 

निमित्तत्वेन प्रसिद्धं जीवप्रयल्नाभिघातादिकमङ्गीकतैव्यम् । 

न हि तत्संभवति, दखष्टययत्तरकाटीनत्वात तस्य । द्वितीये 

कमानुत्पत्तिः । अत उभयथापि न कर्म, अदृष्टस्याचेतनस्य 

स्वतः कमाभिमुख्यायोगान् । अतः कर्माभावात्, तदभावः 
व्यणुकादिकरमेण सृष्टय्युत्पादस्यामाव इति दिक् । तस्मद्रेशोषि- 
कसिद्धान्तो भ्रान्तिमूल इति सिद्धम् ॥ 

किं च-- 

समवायाय्युपगमाच साम्यादन- 

वस्थितेः ॥ १३॥ 
तदभाव इत्यनुषङ्गः । तख द्वयणुकादिसखष्टयुत्पादस्या- 

भावः । कुतः, परमाणुद्यणुकानां समवायाभ्युपगसमात् । 

अस्त्वभ्युपगमः, किं तन--- साम्यादनवस्थितेः । यथैव हि अणु- 

भ्यामयन्तभिन्नं सत व्यणुकं समवायेन ताभ्यां संबध्यते, एवं 
समवायोऽपि समवायिभ्योऽयन्तमिन्नः सन अन्येन समवा- 

येन समवायिभिः संबध्येत, अयन्तभेद् साम्यात् ; ततश्च तस्या- 

न्योन्यः समवायः कत्पनीय इदयनवस्थानात् । णव च सम- 

वायासिद्धौ समवेतन्यणुकादिसखष्ट्यसिद्धिः स्यादियर्थः ॥ 

अपि च- | 

निदयमव च भावात् ॥ १४ ॥ 
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परमाणूनां प्रवृत्तिस्वभावत्वे प्रवृत्तेः निलयमेव भावात् प्रल- 

याभावप्रसङ्गः । निचरत्तिस्वभावत्वे निवृत्तः नियमेव सत्वात् 

सष्ट्भावप्रसङ्ग इलयथः ॥ 

इत्थ परमाणूनां कारणत्वे निराकृय निरवयवत्वादिकं 
निराकतुमाह- 

रूपादिमत्वाच्च विपयथयो दच्ोनात् ॥ १५ ॥ 

वैशेषिकमते जगत्कारणपरमाणूनां रूपादिमन्तवात् निरव- 
यवत्वाणुत्वनियत्वविपयंयः सावयवत्वादिः प्रसभ्येत, रोके 

रूपादिमतः पटादेस्तथा दशेनादियथेः ॥ 

के च-- 

उभयथा च दोषात् ॥ १६॥ 

वैशेषिकमते परमाणवः किमुपचितानुपचितगुणालसकाः 

कल्प्यन्ते, न वा । आद्ये, अणुत्वव्याघातः, उपचितानुपचितगु- 

णात्मकप्रथिन्यादेः स्वरूपोपचयदशेनात् । द्वितीये, तस्काय- 

परथित्यादिषु रूपाद्यनुपलम्भप्रसङ्ग इति उभयथापि दोषादनुप- 

पन्नः परमाणुकारणवादः ॥ 

अपि च- 

अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा ।॥ १५७ ॥ 
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परमाणुकारणवादस्य केनाचेदप्यस्ेन कैश्चिदपि शिष्टैः 
अपरिग्रहात् तत्रायन्तमनपेक्षा श्रेयोर्थिभिः कसैव्या । अक्तो 
वैशेषिकराद्धान्तो भ्रान्तिमूर एवेति सिद्धम् ॥ 

एवमर्ेवैनाशिकवैरोषिकमतनिराकरणानन्तरं पूरणतैनाक्ि- 
कमतं वुद्धिस्थमिदानीं निराक्रियत इत्यवान्तस्घंगद्यद्रमाह- 

सखुदाय उभयहेतुकेऽपि तदपािः ॥ १८ ॥ 
फले पूवैवत् । चतवारः खलु वुद्धमुनेर्विनेया वैभाषिक- 

सोत्रान्तिकविज्ञानवादिसवद्यूल्यबाद्याख्याः । तत्रादौ वैमाषि- 
४. ससुदाया- कसौत्रान्तिकयोः बाह्यास्तित्वाविशेषात् त- 

धिकरणम् । न्मतमेकीकृत्य तक्कि प्रमाणमूढं ्रान्तिमूलं 
वेति संदेहे, प्रथिव्यादीनि चत्वारि भूतानि भोति- 
कानि विषयेन्द्रियाणि च परमाणुपुखस्वरूपाणि ; तत्र बाह्यः 

प्रथिव्यादिसमुदायः परमाणुहेतुक एव ; आध्यास्मिको रूपा- 

दिसमुदायो रूपविज्ञानवेदनासंनज्ञासंस्कारटक्चषणपच्चस्कन्धंहे- 

तुकः-- इति तन्मतं प्रामाणिकमिति पृः पक्षः । सिद्धा- 

नतस्तु-- उभयहेतुकेऽपि समुदाये परमाणुहेतुके बाह्यसमु- 

दाये स्कन्धहेतुके आध्यास्मिकसमुदाये च, तदप्राप्तिः तस्य 

समुदायस्याप्रा्निः ; अचेतनानां परमाणूनां स्कन्धानां च 

सतःसमदायायोगात्, अन्यस्य च स्थिरस्य चेतनस्य 
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समुदायकतुरनभ्युपगमात् । अतः तन्मतं आरान्तिमूरमिति 
सिद्धम् ॥ | | 

ननु संहन्तुश्चतनस्याभावेऽपि संघात उपपद्यत इद्याश्- 

ङ्य . परिहरति-- 

इतरेतरप्रतययत्वादिति चेन्नोत्पत्तमाल- 
निमित्तत्वात् ॥ १९ ॥ 

अविद्या संस्कारो विज्ञानमियेवंजातीयकानामविद्यादीनाम् 

इतरेतरप्रययत्वात् इतरेतर कारणत्वात् घटीयन्त्रवदनिकषमा- 
वतेमानेषु अविद्यादिषु अथीदाक्षिप्तः संघात उपपद्यत इति 
चेत्, न ; उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात् अविद्यादीनामितरेतरका- 

रणत्वेऽपि उत्पत्तिमात्वे निमित्तत्वात् तवाभिमतो हेत्वधीनः 
कारणसमुदायाधीनश्च कार्योत्पादो न संभवति, संहन्तुः 

सरस्य चेतनस्यानङ्गीकारादिलयथः ॥ 

 स्वेश्चणिकत्ववादिनां हेतधीनोऽपि कार्योत्पादो न॒ संभ- 

वतीलयाह्- 

उत्तरोत्पादे च पूवेनिरोधात् ॥ २०॥ 
कार्यकाडे विद्यमानस्यैव मृदादेः कारणत्वं द्यते । न 

तु नष्टस्य । भवन्मते तु उत्तरस्य कार्यश्षणस्य उत्पादे पूर्वस्य 
3 8 
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कारणक्षणस्य निरोधात् विनाश्चाङ्गीकारादिलयर्थः ॥ 

ननु नि्तुक एव कार्योत्पादोऽस्तु ; तथा च नोक्तदोष 

इलयाशङ्कषाह-- 

असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपग्य- 
मन्यथा । २१॥ 

असति हेतौ कायो(तपतयङ्ग,कारे पूर्वं ज्ञानचश्चुरालोकविष- 
येषु चतुषु ॒हेतुषु सत्सु काय नीरादिविज्ञानं जायते इवय- 
खाः प्रतिज्ञाया उपरोधः स्यात् । अन्यथा कार्यं सहेतुक- 

मियङ्गीकृय कायैपयैन्तं हेतोः स्थियङ्खीकारे, हेतुफख्योः यौग- 

पद्यम् एकस्मिन्काङे स्थितिः स्यादियथेः । एवं च क्षणिकत्व- 

प्रतिज्ञाहानिरिति भावः ॥ 

इत्थं समुदायः कायेकारणत्व क्षणिकत्वे च असिद्धमि- 

तयभिधाय अधुनाभ्युपगमान्तरं प्रयाह-- 

प्रतिसख्याप्रतिसख्यानिरोधाप्राभि- 
र छष्च्ञ्तत् ॥ २२॥ 

न (~~ $ बुद्धिपूवेकना ् € 

वेनाशिकाः खलु भावानां रो ऽवुद्धिपूवंकनाश 
आकाश्चश्चेति त्रितयमपि अवस्तु निरुपाख्यमियाचक्षते । तन्न 

अकाद्चं परस्तात् प्रयाख्यास्यति ; नाङाद्रयमघुना प्रल्याचष्टे । 



सू. २०-२४.] द्वितीयोऽध्यायः । ११५ 

प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधो बुद्धिपूर्वैकावुद्धिपू्वैकनाङ्ञौ तयोः 
संतानसंतानिषु अप्राप्िः असंभवः । कुतः, अविच्छेदात् न 

तावन्निरोघद्रयस्य सतानगोचरत्वम , संतानस्याविच्छेदान् । 

नापि सतानिप्रतियोगिकत्वम् , सतानिनां घटादीनां ्रणिकव्वेन 

वुद्धिपूवेकनाशायोगात् । नाप्यवुद्धिपूवैकसमूखनाशस्त्वदभ्यु- 
पगतः संभवति , मूलस्य मृदादेः प्रयभिज्ञायमानत्वात् । 
तस्मान्निरोधद्रयस्यानुपपत्तिरियथः ॥ 

प्रतिसंख्यानिरोधान्तभूतमविद्यानिरोधं निरस्यति- 

उभयथा च दोषात् ॥ २३॥ 
क्षणिकेषु स्थिरत्वादिभ्रान्तिः अविद्या । तस्याः किं सम्य. 

गज्ञानान्नाराः, स्वतो वा । नादयः, निर्हतुकनाश्ाभ्युपगमहानि- 
प्रसङ्गात् ; न द्वितीयः, सम्यग्न्ञानापदशानथक्यादिति उभय- 
थापि दोषादसंगतं सौगतमतमियथेः ॥ 

इत्थ निरोधद्रयस्य निरुपाख्यत्वं निरख, आकारस्य 

तन्निरस्यति-- ` 

आका चाविरोषात् ॥ २४ ॥ 
अत्मन आकालः संभूतः ' इति श्रुया राच्दगुणत्वेन चा- 

कारोऽपि प्रथिन्यादिवद्स्तुत्वप्रतिपत्तरविशेषात् न निरुपाख्य- 
त्वमियथः ॥ 
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अधुना आत्मनः क्षणिकत्वं निराचष्ट-- 

अनुस्मरते ॥ २५ ॥ 
अनुभवमनु उत्पद्यमाना स्मरतिः अतुस्तिः, तद्रखान 

आत्मनोऽनुभवितुः न क्षणिकत्वमिलयथः । अन्यस्यानुभूते 

विषये अन्यस्य स्मरणायोगादिति भावः ॥ 

कारणाभावात्कार्योत्पत्तिरिति पक्षमवरिष्ं निराचषट-- 

 नासतोटरष्टत्वात् ॥ २६ ॥ 
असतोऽभावात्कार्योत्पत्तिने युक्ता । कुतः, अदृष्टत्वात् 

निरुपाख्यात् नरविषाणादेः कार्योत्पत्तरट्टत्वात्। टृ्त्वादिति 

वा छेदः । सत एव मृद देटेष्टत्वादियथः ॥ 

अधुना प्रवृत्तिमात्रमपि न युक्तमियाद-- 

उदासीनानामपि चेवं सिद्धिः ॥ २७ ॥ 
अभावाद्धाबोत्पत्तिरिलयङ्गीकारे उदासीनानां तत्तत्कायं- 

साधनेषु अप्रबतेमानानामपि पुंसां स्वस्वाभिमतकायंसिद्धिः 

स्यात् । अतो वैभाषिकसौचरान्तिकयोमेतं भ्रान्तिमूलमेवेति 

सिद्धम ॥ 

पर्वं क्षणिकवबाह्या्थेवादिमतनिराकरणमकारि । तदुपजी- 
ठ्यं क्षणिकविज्ञानमान्रवादी प्रयवतिष्ठत इति उपजीन्योपजी- 
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वकभावसंगलयदमाह- 

नाभाव उपलब्धेः ॥ २८ ॥ 

फलं पूवैवत् । विज्ञानातिरिक्तबःद्यपदाथेस्याभाव इति 
विज्ञानवादिसिद्धान्तोऽ्र विषयः । स किं प्रमाणमूलः, 
५. अभावाध- भ्रान्तिमूखो वेति संदेह, प्रमाणम इति 

करणम् । पूवैः पक्षः । सिद्धान्तरतु-- विज्ञानन्यति- 

रिक्तानाममावो न संभवति । कुतः, उपर्ब्धेः विज्ञानाति- 

रिक्तानामथोनां घटः पटः इयादयनुभवसिद्धत्वादिदयथंः ॥ 

ननु जाम्रदश्चायामुत्पन्नाः सर्वे प्रयया निरारम्बनाः, प्रय- 

यत्वान् स्वप्रगन्धवेनगरादिप्रययवन ; इव्याक्चङ्कय बाधितविष- 

यत्वमुपाधिरिव्याह- 

से वेधम्याच न खभ्ादिवत् ॥ २९ ॥ 

स्वप्रादिप्रययस्य जाग्रसप्रययस्य च अन्योन्यं बाधितविष- 

यत्वावाधितविषयत्वरूपवेधर्म्यात् न स्वभ्रादिदृष्टान्तेन निरा- 
छम्बनत्वं जाम्रसख्लययस्येय्थः । चदाब्देन दृष्टान्ते साध्यवे- 
कल्यं सूचितं स्वप्रे प्रातिभासिकविषयाणां सत्त्वादिति । 
बाह्यार्थानामभावे घटज्ञानं पटज्ञानमिति ज्ञानवेचिन्रयं न स्या- 

दिति सूत्रद्रयस्य तात्पयम् ॥ 
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ननु अथोनामभवेऽपि बासनाभिस्तदरैचियं स्यादित्यत 
आह-- 

न भावोऽनुपलग्धेः ॥ ३० ॥ 

वासनानां न भावो न सद्धावः। कस्मात्, अनुपर्ब्धः 

त्वत्पक्षे बाद्याथोनामनुपलन्धेरियथः । बाह्याथोनुभवस्य च 

वासनां प्रति कारणत्वात् कारणाभावे कायाभाव: । किंच 

त्वत्पक्षे वासनानां संस्कारामिधानानामाश्रयासंभवादनुपपत्ति- 

रिति भावः ॥ 

ननु अहमिलयाख्यप्रयय एवाश्रय इल्यत आह- 

क्षणिकत्वाच्च ॥ ३१ ॥ 

आख्य विज्ञानस्य क्षणिक्रसाङ्गीकारान्नाश्रयस्वमियथः ॥ 

अधिकरणद्वयाथमुपसंहरति-- 
€ # ४ 

सवेथानुपपत्तश्च ॥ ३२ ॥ 

परयनातिष्ठनेयाद्यपञ्चव्द प्रयोगात् भ्रन्थतो ऽनुपपन्नमिदं म- 

तम्; उक्तक्रमेणार्थतोऽनुपपन्नमेवेति सवथानुपपत्तेः नादर- 
@ 9 (^ (^~. [७ * ४०५। (~ [^ णीयं श्रेयोर्थिभिः श्रान्तिमृं सोगतमतमिति सिद्धम् । 

सवंशुन्यवादिनिरासपरत्वेनापि एतानि ° नाभाव उपलन्धेः ' 

इवयादि सूत्राणि योजयितव्यानि ॥ 
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एवं मुक्तकच्छानां बौद्धानां मते निरस्ते, मुक्ताम्बराणां 
मतं बुद्धिस्थम् । एव च वुद्धिसनिधिरुक्षणसगलयदमाह-- 

नेकस्मिन्नसंभवात् ॥ ३६ ॥ 

फलं पूवेवत् । दिगम्बरमतं प्रमाणमूखं श्रान्तिमूलं वेति 

संदेहे, स्यादस्ति स्यान्नास्ति इययादिसप्रभङ्गानयम् अस्ति- 

६. एकस्मिन्न- त्वनास्ित्वादिविरुद्धधमद्वयमादाय सर्वेषु 

सभवाधि- पदार्थेषु योजयन्तो दिगम्बराः पदाथंमात्र- 
करणम् ! स्यानेकरूपत्वमाचक्षत इति तन्मतं प्रमा- 

णमूलमिति पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- नेकस्मिन्नसंभवात् 
एकस्मिन् परमात्मरूपे वस्तुनि विरुद्धधमोणामसंभवात् , वस्तु- 
नोऽनेकरूपत्व नास्तीत्यथेः । यदस्ति तदस्येव न नास्ति, 

यन्नियं तज्नियमेव नानित्यम् , यथा प्रत्यगात्मा वस्तुभूतः । 
एवं प्रपच्चस्यापि त्वन्मते वस्तुभूतत्वान्नानेकरूपत्वसंभवः । 
अस्मन्मते तु प्रपञ्चो न सन् नासन); किंतु अनिवेचनीय 

एवति सवेव्यवहारसंभव इति भावः ॥ 

दिगम्बराणां देहपरिमाण एवात्मेति यन्मतम् › तदूषयति- 

छव चात्माकाल्स्न्य- ।॥ २४॥ 

यथकन्न बिरद्धधर्मासंभवो दोषः स्याद्वादे प्रसक्तः, एवमा- 
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त्मनो जीवस्य अकालस्य परिच्छिन्नत्वमपरो दोष; स्यादि- 

त्यथः । तथा च परिच्छिन्नत्वादात्मनो घटादिवत् अनित्यत्वं 
स्यात् । देहपरिमाणतवे मनुष्यातमनः कमवश्चात् गजङ्षारीरे 
कृत्स; कृत्सस्यात्मनः पुत्तिकादारीरे वा प्रवेशो न स्यादिति 
भावः ॥ 

नु आत्मनः सावयवत्वाङ्गीकारात्रमेण प्रवेक्षोऽस्त्वि- 
त्याशङ्कथाह-- 

न च पयायाद विरोधो 
विकारादिभ्यः ॥ ३५ ॥ 

पयायेणाप्यवयवगमनागमनाभ्यां तत्तत्स्थूलसृक्ष्मक्षरीरप- 
रिमाणत्वस्य आत्मन्यविरोध इति, न च । कुतः, विकारा- 
दिभ्यः आत्मनः सावयवत्वेन तत्तच्छरीर प्राप्या वृद्धिहासव- 
त्वाङ्गीकारे विकारत्वप्रसक्त्या अनिलयत्वे बन्धमोक्षाभ्युपगमो 
वबाध्येतेत्यथेः ॥ 

किं च- 

अन्त्यावस्थितेश्चोभयनिवयत्वा- 
द् वेनो ॥ ३६ ॥ 

अन्यस्य मोक्षावस्थाभाविनो जीवपरिमाणस्य निलयत्वेना- 
वस्थितेः तत्पूर्वयोरुभयोरपि आद्यमध्यमपरिमाणयोः निलयत्व- 
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प्रसङ्गात् त्रयाणामादययमध्यमान्यपरिमाणानामविश्ेषः साम्यं 

स्यात् । अतः सौगतमतवदा्हेतमतमपि अप्रामाणिकमिति 

सिद्धम् ॥ 

पूर्वै सत्त्वासत््वयोरेकत्र विरोधादसंभव इत्युक्तम् । तर्हि 
तद्वदुपादानत्वकदत्वयोरेकत्र विरोधादसंभव इति दृ्टान्त- 
संगत्येदमाद- 

पत्युरसामस्तस्यात् ॥ ३७ ॥ 
फं पूववत् । केवरखमधिष्ठाता इंश्ररो जगतो नोपादान- 

भिति महिश्वरराद्धान्तोऽवर विषयः । स किं प्रमाणमूकः, भा- 
७. प्रल्यथि- न्तिमूलो वेति संदेहे, प्रमाणमूख इति पूवैः 

करणम् । पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- पव्युरीश्चरख जग- 
दुपादानप्रधानादिप्रेरकत्वेन जगन्निमित्तमात्रत्वं न संभवति । 
कुतः, असाम स्यात इश्वरस्य जगत्सजेने प्रवृत्तौ रागादि- 
दोषप्रसङ्गान असामञ्जस्यं स्यात्, प्रवृत्तेः रागादिपूरवैकत्वेन 

खोके दृष्टत्वात्, दृष्टानुसारित्वात् कल्पनायाः । अस्माक तु 
 श्रुयनुसारित्वादनिवेचनीयवादित्वाश्च न दोष इति भावः ॥ 

अपि च- 

संबन्धानुपपत्तश्च ॥ ३८ ॥ 

प्रेयप्रधानादिभिः प्रेरकस्येश्रस्य संबन्धो वाच्यः, असं- 
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बद्धस्य प्रेरकत्वायोगात् । न च संबन्धः संभवति, निरवय- 

वत्वात् युतसिद्धत्वाश्च संयोगसमवाययोरनुपपत्तरित्यथः । 
सिद्धान्ते तु आविदाप्रेरकत्वं कल्पिततादात्म्येनोपपद्यत इति 

भावः ॥ 

किं च- 

अधपिष्ठानानुपपत्तञ्च ॥ ३९ ॥ 

छोके कृखाटस्य मृदादिप्रेरकत्व दृष्टम् , न हीश्वरस्य प्रधाना- 

दिग्रेरकत्वं संभवति; प्रधानस्य रूपादिदीनतेन तद्विषयकाधि- 

छठानस्य प्रेरणाया अनुपपत्तरिय्थः । सिद्धन्ते तुन र्ट 

पेक्षा, श्रुत्यकशचरणत्वादिति भावः ॥ 

एतद्िधान्तरेणाक्षिप्य परिहरति-- 
क क 

करणवचेनन भागादिभ्यः॥ ४०॥ 

करणानीन्दरियाणि अप्रयक्षाण्यपि यथा जीवेन प्रेयन्ते, 

एवं प्रधानमप्रत्यक्षमपि इश्ररेण प्रेयत इति चेन्, न । कुतः; 

भोगादिभ्यः दोषेभ्यः जीवस्य मोगाथमिन्द्रियप्रेरकत्ववदीश्वर- 

स्य प्रेरकते तद्धोगादयः प्रसञ्यरन्नित्यथः ॥ 

कि च-- 
© 

अन्तवत््वमस्वेज्ञता बा॥४१॥ 
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प्रधानजीवेश्वराणां या संख्या यञ्च परिमाणं तदुभयमपि 

ईश्वरेण परिच्छद्यते न वेति संदेहे, आद्ये परिच्छन्नसंख्या- 

परिमाणवत्त्वात् त्रयाणां घटवदन्तवनवं विनारित्वं॒स्यात्; 

द्वितीये इदश्वरस्यासवेज्ञ्वं स्यात् । अतो माहेश्वरराद्धान्तो भा- 
न्तिमूल एवेति सिद्धम ॥ 

एवं केवलाधिष्ठातिवेश्र इति वेदासंगतमते निरस्ते । नि- 

मित्त प्रकृतिश्वश्चर इति भागवतमतस्य वेदसंगतत्वात् जीवो- 
(+ क क 

त्पत््यंरो प्रमाणमुरत्वं स्यादिति प्रव्युदाहरणसंगव्येदमाह-- 

उत्पत्यसभवात् ॥ ४२॥ 

फं पूववत् । वासुदेवः खलु परमात्मा जगदुपादानं 
निभित्त च । तस्मान संकषेणाख्यो जीव उदेति; तस्मान 

८. उत्पस्यसंभवा- प्रयुम्राख्यं मनो जायते ; तस्मात् अनिरु- 
धिकरणम् । द्धाख्योऽहंकारा जायत इति भागवतराद्धा- 

न्तोऽत्र विषयः । स किं प्रमाणमूखो भ्रान्तिमूलो वेति संदेहे, 

प्रमाणमूर इति पूवः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- भवलु वेदावि- 

-रुद्धार प्रमाणमूरत्वम् › न तत् वेद् विरुद्धजीवोत्पत्त्यंशे । कुतः, 
वासुदेवात् जीवस्योत्पत्तरसभवात् । यदयुत्पत्तिरङ्गी क्रियते, तर्हि 

घट वदनित्यत्वापत्त्या भगवल्रापतिरूपमोक्षस्त्वदभ्युपगतः कस्य 

स्यात् । अतो श्रान्तिमूलो भागवतसिद्धान्तः ॥ 
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इरस्थ जीवजन्म निरस्य ततो मनोजन्म निरस्यति- 
© 

नच कतुः करणम् ।॥ ८३॥ 

कतुः देवदत्तादेः सकाक्ञात् करणस्य कुटारादेः उत्पत््य- 
8 (4 के क तदसंगतमि 

दशनात् जीवात्कतौः करणं मनो जन्यत इत्येतदसंगतमिय्थैः॥ 

ननु वासुदेवात् न संकर्षणस्य जन्म, नापि संकषणात् 
परयुश्नस्येव्यत्रष्टापत्तिमाङङ्कयाह-- 

विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ॥ ४४ ॥ 

संकषेणादीनां त्रयाणां वासुदेववद्धिज्ञानादिभवे वा 

विज्ञानैश्रयैवख्वनिर्दोषनिरवद्यस्वरूपत्वेऽपि तदप्रतिषेधः त- 
स्योत्पत्त्यसं भवरूपदोषस्य प्रकारान्तरेण अप्रतिषेध इत्यथः । 
किं वासुदेवादयश्चत्वारोऽपीश्चराः; उत संकषेणादयस्रयो 
वायुदेवतुस्याः । आये भगवानेक एव वासुदेव इति स्वसि- 
द्वान्तहानिः, द्वितीये उत्पत्त्य संभवदोषस्तदवस्थ एवेति भावः॥ 

अपि च-- 

 विप्रलिषेधाच् ॥ ४५ ॥ 

कचित् ज्ञनेश्वयैशक्तिवरूवीयतेजांसि वासुदेवस्य गुणा 
इति, कचिश्च उक्तगुणा एव वायुदेव इति गुणगुणिनेोर्भदम- 
मेदं च वणयन्ति । तथा च परस्परं विप्रतिषेधात् अप्रामा- 
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णिकमिदं भागवतमतमित्य्थः । तस्मादेवं सांख्यवेशेपिक- 
सोगताैतमदहिश्चरभागवतमतानां भ्रान्तिमूखत्वेन तैमेतेः निर- 
बद्यादद्वैतात् ब्रह्मणो जगत्स ॒त्रुवन समन्वयो न विरुध्यत 
इति सिद्धम ॥ 

यत्साक्षात्छृतये सवेवेद्ान्तानां समन्वय । 
परास्तः परराद्धान्तविराधस्तदहं परम् ॥ 

इति श्रीव्रह्मसूत्रत्रत्तौ ब्रह्मतच्च- 

प्रकारिक्रायां द्वितीयाध्यायस्य 

द्वितीयः पादः ॥ 



तृतीयः पादः ॥ 

पूवेस्मिन्पादे श्रुतिविरुद्धत्वात् परपक्षाणामनपेक्षत्वमभा- 
णि । तर्हि श्रुतीनामप्यन्योन्यविरुद्धत्वात् ब्रह्मकारणवादस्यापि 

अनपेक्षत्वं स्यादिति शङ्कानिरासार्थं परं पादद्रयमारभ्यते । 
एवं च पूवेपादेनास्य पादद्रयस्य दृष्टान्तसंगतिः राङ्काव्याजेन 

दर्दिता । पादान्तरत्वात्त् पूबीधिकरणेनास्याधिकरणस्य न 
संगत्यपेक्षा- 

न वियदश्रुतेः ॥ १॥ 

अत्र पूवेपक्षे श्र॒तीनां मिथोविरोधादप्रामाण्यम् , सिद्धान्त 

विरोधाभावास्रामाण्यमिति फलभेदः । एवं सर्वेषु चाधिकरणेषु 

१. वियदधि- पादद्रयगतेषु पूर्त्तरपक्षयोः फलं दरष्न्यम्। 
करणम् । अत्रादौ सृष्टिवाक्यानामविरोधं प्रतिपाद्- 

यितुमाकारामाश्रित्य विचायते । किमाकाशस्योत्पत्तिरस्ति , 
उत नेति संदेहे, यद्यसि तिं छान्दोग्ये आकाङवायू बिना 
‹ तत्तेजोऽम्॒जत ' इति तेजआदिका सृष्टिः श्रयते ; तैत्तिरीयके 
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तु-- “ आत्मन आकाञ्चः संभूतः ` इति आकारादिका । 

तथा चानयोवाक्ययोर्विरोध इति पूवैः पक्चः। सिद्धान्त्तु-- 

एकदेशिमतेन न वियत् आकादाः उत्पद्यते । कस्मात् , अश्रतेः 

आकारश्चस्योत्पत्तिप्रतिपादकवाक्यस्याश्रवणात । यद्यपि ‹ आ- 

त्मन आकाशः संभूतः ` इति श्रतिरस्ति, तथापि सा गौणीति 

गूढभिसधिः ॥ 

ततश्च आकाशस्योत्पत्तेरनभ्युपगमदिव न विरोध इति 
म्रन्थाभिसंधिमजानानः शङ्कत -- 

[4 र अस्तितु॥२॥ 

तुशब्दः पक्षान्तरपरिग्रहे । छान्दोग्ये आकाशस्योत्पत्त्य- 
भावेऽपि सा श्रुतिः तैत्तिरीयकेऽस्तीत्यथैः । तथा च चिरोध- 
स्तदवस्थ एवेति शङ्कितुराशयः ॥ 

एकदेशी स्वाभिप्रायं प्रकरयति-- 

गोण्यसंभवात् ॥ ३॥ 

न ह्याकाशस्योत्पत्तिश्ुतिभख्या, किं तु गौणी । कुतः, 
असंभवात् आकाश्चोसखत्तौ समवायिकारणादिसामग्रयभावात् , 

विभुत्वेन नित्यत्वानुमानाच्च आकार्ोत्पत्तेरसंभवादित्यथः ॥ 
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किं च-- 

राब्दाच्च ।॥ ४ ॥ 
: वायुश्चान्तरिक्षं चैतदमृतम् ` इयाकाके अम्तशचन्ददश- 

नात् नाकाशस्योत्पत्तिरियथः ॥ 

नु एकस्मिन्वाक्ये एकस्य संभूतशब्दस्य गौणत्वं 

मुख्यत्वं च विरुध्यत इत्यत आह --- 

स्याचैकस्य बह्यराञ्दवत् ॥ ५ 

यथा एकस्मिन्नेव प्रकरणे विषयभेदात् “अन्नं ब्रह्मः 

इत्यत्र ब्रह्मशब्दो गौणः ' आनन्दो ब्रह्म ` इत्यत्र मुख्यः, तथा 
प्रकृतेऽपि विषयभेदादेकस्य गोणत्वं मुख्यत्वं च स्यादित्यथैः॥ 

इदमेकदेशिमतं दूषयन् सिद्धान्तयति-- | 

प्रतिज्ञाहानिरव्यतिरेकाच्छब्देभ्यः ॥ ६ ॥ 

ओपनिषद्त् बरह्मणः सर्वस्य वस्तुजातस्य अन्यत्तिरेकात् 

एकविज्ञानात् सवंविज्ञानम्रतिज्ञाया अहानिभवति । यद्याकाक्ष- 

स्योतस्पत्तिने स्यात् , तर्हिं सा प्रतिज्ञा हीयेत । अतस्तत्सिद्धये 

आकाञ्स्योतपत्तिरङ्गीकतेव्या । किं च डब्देभ्यः ‹ सदेव 

सोम्येदमग्र आसीत्  " एेतद्ात्म्यमिदं सवेम् ̀ इत्यादिरब्देभ्यः 

कायैकारणामेदपरेभ्यः प्रतिज्ञासिद्धिरबगम्यते । न चैवमप्या- 
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काशास्योत्पत्तौ पूर्वोक्तविरोधस्तदवस्थ एवेति वाच्यम् । छन्दो 
ग्यश्रुतिः तेत्तिरीयकश्ुत्यनुसारेण आकां वायुं च सषटरा 
‹ तत्तेजोऽस्रजत ¦ इति विपरिणम्यत इति नानयोर्बियोधः । 

यत्त॒ साभग्रयभावादिति, तन्न ; श्रोतस्य ब्रह्मण एव वियत्सा- 
मग्रीत्वात् ॥ 

यञ्च निव्यत्वानुमानाच्चति, तच्वानुमानेनेव दूषयति-- 

यावद्विकारं तु विभागो लोकवत् ॥ ७ ॥ 

तुशब्द आकाश्ोत्पत्त्यसभवस्चङ्काव्याव्त््यथः । यतः याव- 

विकारजातं विभागो टरयते, न त्वविकारे ब्रह्मणि; लोके 

घटादर्विकारस्येव विभक्तत्वददोनात् । यथा चायं प्रयोगः-- 

आकादादिः पराधीनसत्ताकः, स्वसमानसत्ताकविभागवतत्वात् 

घटादिवत-- इति । तथा च परोक्ताविभक्तत्वहेतोरसिद्धिद्र- 

ष्टव्या । अमृतङ्ञव्दभ्रयागस्तु आपेक्षिक: । अत आकाशस्य 
ब्रह्मकायेत्वं सिद्धम् ॥ 

उक्तन्यायमन्यत्रातिदिकश्चति- 

एतेन मातरिभ्वा व्याख्यातः ॥ ८ ॥ 

अतिदेशस्वान्न प्रथक्संगययपेक्षा । अत्र वायोरुत्पत्तिरस्ि 
न वेति सदेह, छान्दोग्ये वायोरत्पत्तिमं श्रुयते ; तैत्तिरीयके च 

3५9 
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२. मातरिश्वा. श्रूयते । तथा च पूर्ैवदनयोवौक्ययोर्विरो- 
धिकरणम् । धप्राप्रौ तत्परिहाराय उस्पत्तिर्गोणी वाच्या । 

‹ सैषानस्तमिता देवता यद्वायुः ` इति ख्यप्रतिषेधाश्च न 

वायोरुत्पत्तिरिति पूवैः पक्षः। सिद्धान्तस्तु-- एतेन आकाश्च- 
स्योत्पत्तिमत्त्वव्याख्यानेन वायुरप्याकाशावाच्छन्नव्रह्मजन्यत्वेन 
ठ्याख्यातः । ख्यप्रतिषधस्त्वापेक्षिकः, अन्यथा प्रतिज्ञाहा- 

न्यादे; समानत्वादिति भावः ॥ 

पूवेमसंभावितोत्पत्तिकयोरपि वियत्पवनयोरुत्पत्तिरस्तीति 
शरुतिवखादुक्तम् । तद्त् ब्रह्मान्तराद्रह्मोत्पत्तिः श्रृतिबखाद्- 
स्त्विति टष्टान्तसंगव्येदमाद- 

असंभवस्तु सतोऽनुपपत्तः ॥ ° ॥ 
अव्र ‹न चास्य कथिजलनिता न चाधिपः इद्यादीनां 

ब्रह्मणो नियत्वप्रतिपादकश्रतीनाम् ‹ त्वं जातो भवसि विश्वतो- 
३. असंभवा- मुखः' इति श्रुलया विरोधोऽस्ति न वेति सं- 

धिकरणम् । देहे, विरोध इति पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु- 
सतः सदात्मक्रस्य ब्रह्मणः उत्पत््यसंभवः । कुतः, अनुपपत्तेः 

सत्सामान्यात् सत्सामान्यस्योतपत््यनुपपत्तेः, विरोषस्यैव हि 
घट देगत्सामान्यजन्यत्वदरनात् । जन्मश्रतिश्च ओयाधिक- 
विषया । अतो नित्यं ब्रह्मेयविरोधः ॥ 
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पूरत्र सामान्यान् सामान्योरपत्तिमो भूत् ; इह सामान्यात् 
ब्रह्मणो विशेषस्य तेजस उत्पत्तिर स्त्विति प्रव्युदाह्रण संगत्येद्- 

माह- | 

तेजाऽतस्तथा द्याह ॥ १० ॥ 
‹ वायोरभि: ` इति तेजसो वायुजन्यत्वप्रतिपादकतेत्तिरी- 

यकश्रुतेः ‹ तत्तेजोऽस्रजत ` इति तेजसो ब्रह्मजन्यत्वप्रतिपाद्- 

4, तेजोऽ कच्छान्दोग्यश्रलया विरोधोऽस्ति न वेति 

धिकरणम् । संदेहे, विरोधो ऽस्तीति पूवः पक्षः । वायो- 

रपि ब्रह्मकायेत्वेन तेजः प्र्युपादानत्वासंमवान ब्रह्ममात्नज- 
न्यत्वं तेजस इयविरोध इत्येकदेशिमतम्। परमसिद्धान्तस्तु- 

तेजः अतः अस्माद्रायोजीयते ; हि यतः, तथा वायुजन्यत्वम् 
‹ वायोरघ्निः' इति श्रतिराह । न च तर्यतस्य छान्दोग्यश्रुया 
विरःधस्तद्वस्थ इति वच्यम् । वायोत्रह्मजन्यतस्रेन वायु- 
भावापन्नन्रह्मजन्यत्वस्य छान्दोग्यश्रुयथस्येव ‹ वायोरभ्निः ' 
इति श्रुतेरप्यथेत्वेनेकाथेत्वादविरोध इति ॥ 

` पूवै तेजसो बायुजन्यत्वं कथितम् । अथ अप्प्रथिव्योः 

क्रमेण वुद्धिस्थत्वात् बुद्धिसंनिधिटक्षणसंगलया तावदधिकरण- 

द्रयमाह- 

आपः ॥ ११॥ 
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¢ अतस्तथा ह्याह ' इवययदुबतेते । “ अममेरापः' इति श्रुतेः 

‹ तद्पोऽस्जत ` इत्यपां ब्रह्मजन्यत्वश्रुया विरोधोऽस्ति न 

५. अबधि- वेति संदेहे, विरोधोऽस्तीति पूवैः पक्षः । 
करणम् । अपामभ्रिदाद्यत्वात् न तज्नन्यत्वमिलयविरोध 

इत्येकदेशिसिद्धान्तः । परमसिद्धान्तस्तु-- आपः अतस्तेजसो 

जायन्ते ; हि यस्मान्, तथा तेजोजन्यत्वम् , (अग्नेरापः इति 

श्रुतिराह । न हि त्रिव्रतकरृतयोरिवात्रिवृत्कृतयोः अप्रेजसोः 

दाह्यदाहकभावः संभवति, विरोधाभावात्} अतः पूर्ववत्तेजो- 

भावापन्नत्रह्यजन्यत्वेन अनयोरेका्यन्न विरोध इति ॥ 

फृथिव्यधिकाररूपराब्दान्तरेभ्यः ॥ १२॥ 

‹ अद्यः प्रथिवी ` इति प्रथिव्याः अव्जन्यत्वश्चुतः ‹ता 

अन्नमस्ूजन्त ` इत्यन्नस्याव्जन्यत्वश्रुत्या विरोधोऽस्ति न वेति 
द. प्रथिग्यधि- संदेहे, अन्नशव्दस्य ओदनाद प्रसिद्धत्वेन 

कारायि- प्रथिवीवाचकत्वाभावाद्विरोध इति पूवैः 
करणम् ! पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- प्रथिव्येवात्रान्नश- 

व्देनोच्यते ; न आदनादि । कुतः, अधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः 

‹ तत्तेजो ऽस्जत ` इति महाभूतोत्पत्त्यधिकारात्, ‹ यच्छृष्णं 

तदन्नस्य इति प्रथिवीत्वज्ञापकङ्ष्णरूपस्य श्रवणात् , *अच्यः 

परथिवी ` इति प्रिथिव्या एव॒ तज्नन्यत्वप्रतिपादकश्चब्दान्तरस्य 
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सत्त्वाच्च । अतोऽनयोरेकार्थ्यनैकवाक्यत्वात् अविरोध इति 

सिद्धम ॥ 

इत्थमुत्पत्तिक्रमेण महाभूतश्रुतीनामविरोधः प्रत्यपादि । 

अधुना तानि भूतान्याभ्रित्यान्यद्धिचायेत इति आश्रयाश्रयि- 
भावसगयेदमाह- 

तदभिध्यानादेव तु तद्धिङ्कात्सः ॥ १३ ॥ 
अत्र ब्रह्मणः सवेसष्टिकतेत्वप्रतिपादकश्चतेः भूतानां 

मौतिकसषटतवप्रतिपाद्कश्रुया विरोधोऽस्ति न वेति संदेहे, 
७. तदभिध्याना- ° आकाशाद्वायुः ' इव्यादिना भूतानां स्वस्व- 

धिकरणम् । कार्योत्पत्तौ स्वातन्त्यश्रवणात् तत्परतिपाद्- 

कश्रुत्या विरोधोऽस्तीति पृवेः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- स एव 
परमेश्वरः तत्तत्का्यगोचरेक्षणात्मकाभिध्यानादेवेक्षिता मूता- 

धिष्ठाता तत्तत्कायं सजति । कस्मात , तिङ्गात् तस्य पर- 

मासनः सवनियन्तृत्वरूपलिङ्गस्य (यः प्रिथिव्यां तिष्ठन् 

इत्यादिना श्रतत्वात् । अतो भूतानां परमेश्वराधिष्ठितानामेव 
सषटूतप्रतिपाद्कत्वेन अनयोरेकवाक्यत्वात् अविरोध इति ॥ 

इत्थं भूतानामुत्पत्तिक्रमे चिन्तिते ख्यक्रमो बुद्धिस्थः 

स्यात् , सोऽत्र प्रसङ्काद्विचायेत इति प्रसङ्गसगत्येदमाह- 

विपयेयेण तु करमोऽत उपपद्यते च ॥ १४ ॥ 
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अस्य प्रासङ्गिकविचारस्य अद्रैतब्रह्मध्यानं फलम् । अत्र 

किं मूतानां श्रुतोरपत्तिक्रमेणैव छ्यक्रमः, उत सोपानपरम्परा- 
८. विप्थया- रूढस्य व्यु्करमणावरोहणवत् वयु्करमेणेव 

धिकरणम् । लयक्रम इति संदेहे, कर्प्यापेक्षया क्लप्रस्य 

घुत्वात् श्रुतोत्पत्तिक्रमेणेवेति पूर्वः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- 

अत उत्पत्तिक्रमात् विपरीतक्रमेणैव टयक्रमः, सखकारणे का- 
याणां छयदर्शनात । उपपद्यते च व्युत्करमेणैव खयक्रमः। इत- 

रथा सति कर्ये कारणस्य नाशः स्यान् ; तज्चानिष्टमियथः ॥ 

भूतोत्पत्तिख्यक्रमवि चारस्य यत्प्रयोजनम् , तदेव करणो- 
त्पत्तिक्रमविचारस्येव्यकप्रयोजनकत्वसंगव्येदमाह- 

अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमण तद्धिङ्कादिनि 
चेन्नाविरोषात् ॥ १५. ॥ 

पूर्वोक्तक्रमः करणोत्पत्तिक्रमेण विरुध्यते न वेति संदह, 

विज्ञायते अनेन इति विज्ञानशब्देन बुद्धिः इन्द्रियाणि च गृह्य 

९. अन्तराविज्ना- न्ते। संशयातमकमन्तःकरण मनः । तानी- 

नाधिकरणम् । द्द्रियवुद्धिमनांसि भूतानामात्मनश्च अन्तरा 
अन्तराटे तलिङ्गान् तस्या; सष्टेगमकात् “एतस्माज्नायते प्राणः' 
इत्यादिगमकवाक्याद्नुक्रम्यन्ते। तथा च आसनः सकाडादि- 
न्द्रियवुद्धिमनांसि, तेभ्यश्च भूतानि इत्यनेन क्रमेण विरुध्यत 
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इति चेत् इति पूवैः पक्षः| सिद्धान्तस्तु-- नाविशेषात् इन्द्रि 

यवुद्धिमनसां भोतिकत्वेन भूतोत्पत्तिक्रमादिन्द्रियादयुतपत्तिक्र- 
मस्य अविक्ञोषात् येन क्रमेण भूतोत्पत्तिः, तेनैव क्रमेण भोति- 
कोत्पत्तिरित्यतो न विरुध्यत इयथः । “ एतस्माज्ायत 

इत्यादिश्ुतिश्च सर्वेषामात्मनः सकाशादुत्पत्तिमात्रं नरूते, न 
क्रममिति भावः । तस्मान्न केनापि वाक्येन भूतसुष्टिवाक्यानां 
विरोध इति सिद्धम् ॥ 

इत्थं पृ्वाधिकरणेषु तत्पदाथत्रह्मसिद्धथे भूतकरणोत्पत्ति- 
्रुतिबिरोधो निरस्तः । संप्रति आपादसमप्तेस्तवंपदाथंदुद्धथे 
जीवद्रिषयश्चुतिवि रोधो निरस्यते । ततर यथा पूरव करणोत्पत्ति- 
श्त्या भूतश्रुतेरविरोध इत्युक्तम , न तथेह जीवोत्पत्तिशाखे- 

णाविरोधः ; तदुत्पत्तो भूतोत्पत्तिक्रमभङ्गखावरयकत्वादिति 
प्रत्युदाहरणावान्तरसंगयेदमाह- 

चराचरत्यपाश्रयस्तु स्यात्तश्यपदेशो 
 भाक्तस्तद्ावभावेत्वात ॥ १६॥ 

५ 

अत्र ८न जीवो भ्रियते * इति जीवनिलयत्वज्ञाखस्य जीवो- 

त्पत्तिनाङनिमित्तकजतेष्ट्यादिश्ाखेण विरोधोऽस्ति , न वेति 

संदेहे, देवदत्तो जतो मृतश्चेति दौकिकनव्यपदेश्चानुगृहीत- 

जातकमीदिश्चाखेण विरोधोऽस्तीति पूवः पक्षः सिद्धान्वस्तु- 
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योऽयं ठोकिकः तद्वथपदेश्चः तयोः जन्ममरणयोः व्यपदेशः, स 
१०. चराचर- चराचरव्यपाश्रयः स्थावरजङ्गमदेहविषयो 

व्यपाश्रया- मुख्यः ; जीवे तु भाक्तो मौणः स्यात् । कुतः, 

धकरणम । जन्ममरणन्यपदेशस्य तद्धावभावित्वात् 

देहोत्पत्तिनाशान्वयन्यतिरेकानुविधायित्वादियथः । देहप्रादु- 
भौवाद्यपेक्षयैव जातकमीदिविधानमिति न तेन शाश्ेण जीव- 

नियत्वश्ञास्रख विरोध इति भावः ॥ 

| @\ छ [कप प क (स 

इत्थ देहात्पात्तनाशयाः सताः जीवस्य जन्मनाश्चो मा 

भूताम्; कल्पाद्यन्तयोः जीवस्य जन्मनाक्चौ किं न स्यातम् 
---इति प्रव्युदाहरणसंगव्येदमाद-- 

नात्माश्रुतर्नि्यत्वाच ताभ्यः ॥ १७ ॥ 
अत्राविकरतस्यैव ब्रह्मणो जीवभावेन प्रवेश्चवाक्यस्य जीवस्य 

परस्मादार्मनः “सवं एत॒ आत्मनो व्युञ्चरन्ति' इत्यु- 

११. आत्माध-. त्पत्तिवादिवाक्यन विरोधोऽस्ति न वेति सं- 

करणम् । देहे, अस्तीति पूवे: पक्षः । सिद्धान्तस्तु- 
आत्मा जीवः नोत्पद्यते । कुतः, अश्रुतेः उत्पत्तिप्रकरणेषु 

जीवोत्पत्तरश्रतेः, ताभ्यः ‹स वा एष महानज आत्मा... ' 

लय्थैः । ओपाधिकजन्मारुम्बनं जीवजननिवाक्यमिति न तेन 
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प्रवेशावाक्यस्य विरोध इति भावः ॥ 

पवैसिद्धजीवाुत्यत्तिमुपजीव्य उत्तरसिद्धान्तोत्थानात् हेतु- 
हेतुमद्धावसंगत्येदमाह-- 

ज्ञोऽत एव ।॥ १८ ॥ 

अत्र॒ ‹ आस्मेवास्य ञ्योतिः' इत्यादिस्वयञ्योतिष्तेः 

‹ पश्यंश्चक्षुः ' इत्याद्यागन्तुकज्ञानवत्त्वश्रुत्या विरोधोऽस्ि न 
२. ज्ञाधि- वेति संदेहे, अस्तीति पूवः पक्षः । सिद्धा- 

करणम् । न्तस्तु-- जीवो ज्ञः स्वयंज्योतिः स्वरूपः । 
कुतः, अत एव अनुत्पत्तिमत्वादेवेत्यथः । “पश्यंश्चक्षुः इत्यादि- 
श्रुतिः आगन्तुकवृत्त्यभिप्रायेति न तया स्वयंञ्योतिष्शरतेर्विरोध 
इति भावः ॥ 

इत्थं जीवस्य ब्रह्माभेदयोग्यत्वाय निदयत्वे स्वप्रकाशत्वं 

चाभिधाय, अधुना स्वप्रकारात्वादिवत् बहिष्ठमपरिच्छिन्नत्वम- 

णुत्वनिरासेन साधयतीत्यान्तरवबहिभोवसंगत्येदमाह- 

उत्कान्तिगदयागतीनाम् ॥ १९ ॥ 

अत्र ` ' सर्वैव्यापी ' इति सवेगतत्वश्रुतेः ' एषोऽणुरात्मा ' 
इत्यणुत्वश्चुत्या विरोधोऽस्ति न वेति संदेहे, - अस्तीति पूवैः 
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१३. उत्कान्ति- पक्षः । कस्मात्, जीवस्य ' अस्माच्छरीरा- 

गल्ययि- दुत्कामति ' ° चन्द्रमसमेव ते सवे गच्छन्ति ' 
करणम् । ( तस्माह्लोकात्पुनरेति ` इ्युत्करान्तिगत्याग- 

तीनां श्रवणान् अणुर्जीवः । अतोऽस्ति विरोध इत्यथः ॥ 
अपि च- 

क 

स्वात्मना चात्तरयाः । २० 

यदयप्युत्करान्तिर्दहस्वाम्यनिवृत्तिरूपा विभुत्वे संभवति, 
तथापि उत्तरयोः गत्यागत्याः स्वात्मना जीवात्मना संबद्ध 
त्वात्ते आत्मनोऽणुत्वे संभवत इत्यथः ॥ 

तर्हिं स्वेगतत्वश्रतिविरोध इत्याशङ्कय समाधत्ते -- 
| ४ = ० 

नाणुरतच्छ्तरिति चेन्नेतराधिकारात् ॥ २१ ॥ 
ह 

नायं जीवोाऽणुः अतच्छुतः अनणुस्वश्रतेः ‹ सर्वव्यापी ' 
इत्यादिना सवगतत्वश्र॒तेरिति चेत् , न; इतराधिकारात् इत- 
रस्य ब्रह्मणः सर्वेषु वेदान्तेषु प्रधानतया ज्ञेयत्वेन प्रकृतत्वान 

४ ७५ ४९ तस्यैव सवेगतत्वश्रुतिः, न जीवस्येत्यर्थः ॥ 
जीवस्याप्यणुत्वश्रुतिर सतीत्याह-- 

म ५. अ 

स्वराब्दोन्मानास्यां च ॥ २२॥ 
* एषोऽणुरात्मा ' इति स्वस्याणुतखस्य वाचकः एतच्छब्द; ; 
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‹ वालाग्रशतभागस्य ' इत्यादि उन्मानम् ; उद्धृत्य सर्वेभ्यः 

स्थूलपरिमाणेभ्यः मानम् उन्मानम् , अस्यन्तापकृष्टपारिमाण- 
मिति यावत् ; ताभ्यां जीवो ऽणुरेवेत्यथैः ॥ 

क क ¢ के षे ( कर क ननु आत्मनोऽणुखे जाहवीतोयनिमभ्रस्य देहव्यापिन्ञैव्यो- 
परन्धिविरोध इत्यत आद-- 

अविरोधश्चन्दनवत् ॥ २३ ॥ 

यथा चन्दनविन्दुः शरीरेकदेशस्थः शरीरव्यापि सुखं 
जनयति, तथा जीवोऽपि देहठ्यापिनं शत्याद्ुपलम्भं करिष्य- 
तीत्यविरोध इत्यथः ॥ 

टृष्टान्तदाशरान्तिकयोवेषम्यमाङ्कय परिहरति -- 

अवस्थिनिवेरोष्यादिति चन्नाभ्युप- 
गमाद्धुदि हि ।॥ २४॥ 

नात्र चन्दनदृष्टान्तः, अवस्थितितरैषम्यात् ; प्रत्यक्षेण चन्द- 
नविन्दोरेकदेशोऽवस्थितिः ज्ञायते, जीवस्य तु नेवमित्यतुल्यत्वा- 
दिति चेत्, न । कुतः, अभ्युपगमात् जीवाणुस्वस्य । तत् 

कस्मात् , हृदि हि ; यस्मात् अस्पपरिमाणे हृदि जीवः प्यते 

: हृद्यन्तर्ज्योतिः ' इत्यादौ, तस्मात् जीवस्याणुत्वमभ्युपगम्यत 

इति न दृष्टान्तवैषम्यमिव्यर्थः ॥ 
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ननु सावयवतया चन्दनबिन्दोः सवेश्रीरव्यापकत्वम् , 

न तथा जीवस्याणोः सावयवत्वम् ; येन इारीरव्यापित्वं स्यादि. 

यपरिवुष्टया पक्चान्तरमाह- 

गुणाद्वा लोकवत् ॥ २५ ॥ 

आत्मनोऽणुत्वेऽपि तन्निष्ठज्ञानगुणस्य व्यापकत्वाङ्गीकारात् 

व्यापकगुणान्यापिका्यं भविष्यति । लोकवत् यथा खोके 

गृहनिष्ठप्रदीपस्यास्पस्वेऽपि प्रभात्मकगुणवरान् गृहव्यापिप्र- 

काशादिकार्य सभवति, तद्रदित्यथः ॥ 

ननु गुणिव्यतिरेकेण गुणस्य वृत्तरन्यत्राद शनात् , तत्कथ- 

मित्याश्चङ्कयाह- 

व्यतिरेको गन्धवत् ॥ २६ ॥ 

यथा गुणस्यापि सतो गन्धस्य गुणिव्यतिरेकेण वृत्तिः, 

पुष्पपेदिकातो दूरे पर्यटतः पुंसो गन्धोपलम्मदरोनात् ; तद्रत् 
गुणिव्यतिरेको ज्ञानस्येलयथैः ॥ 

अधुना ज्ञानेनेवास्मनो देहव्याप्रिरियत् श्रुतिमाह-- 

तथा च दशयति ॥ २७ ॥ 

हृद यायतनत्वमणुपरिमाणत्वं चात्मनोऽभिधाय, तस्यैव 
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'आ लोमभ्य जा नखाग्रेभ्यः ' इति श्रुतिः ज्ञानेन समस्तशरीर 

व्यापित्वं दशैयतीयथः ॥ 

ततैव हेलन्तरमाह-- 

पथगुपदेकरात् ॥ २८ ॥ 

प्रज्ञया शरीरं समारुह्य ` इत्यात्मज्ञानयोः कवेकरण- 
भावेन प्रथगुपदेरात् गुणद्वारा अस्य शरीरव्यापित्वे गम्यते । 

तथा च व्यापकं ज्ञानम , जीवस्तु अणुः इत्यणुत्वश्चत्या सवे. 

तत्वश्ुतेविंरोध इति पृवेः पक्षः । 

सिद्धान्तस्तु-- 

तदणसारत्वात्तु तदरयपदेहाः 
प्राज्ञवत् ॥ २९. ॥ 

तुः पूवेपक्षग्यावतंकः । नेवाणुर्जीवः, सवेगतस्येव ब्रह्मणो 
जीवभावेन प्रवेशश्रवणात् तादात्म्योपदेश्ाज्च । कथं तर्हिं जीवे 

अणुत्वव्यपदेशः, तद्रणसारत्वात् तस्याः बुद्धेः गुणाः अणुत्वो- 

त्रान्तिगलयागतिसुखदुःखादयः ते गुणाः सारं प्रधानं यस्य 

जीवस्य स तथा तस्य भावः तत्तवं तस्मात्, तद्रथपदेशः 

अणुत्वादिव्यपदेशः, न स्वाभाविकः । प्राज्ञवत् यथा प्राज्ञख 

परमात्मनः सगुणोपासनेषु दहरादयुपाधिवश्चात् अणुवादिकं 
व्यपदिश्यते, तद्रदित्यथः ॥ | 
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ननु आस्मन्यणुस्वादिसंसारस्य वुद्धञ्युपाधिकत्वे कदाचित् 
बुद्धया वियोगे संसारो न स्यादित्यत आद-- 

यावदात्मभावित्वाच न दोषस्त- 

दद्टोनात् ॥ ३० ॥ 

वुद्धिसंयोगस्य यावत् आत्मनः सम्यग्दशनेन संसारो न 
निवतेते, तावद्धावित्वान्नोक्तदोषः । तन् कस्मात् , तदरौनात् 

देहवियोगेऽपि तख वुद्धिसंयोगस्य (स समानः सन्नुभौ 
लोकावनुसंचरति ' इत्यादिश्रतौ दर्नादिलयथैः ॥ 

ननु सुषुप्रौ ब्रह्मसंपत्तिकायैनाशयोरम्युपगमान न बुद्धि- 
संयोगस्य यावदात्मभावित्रमियत आदह-- 

पंस्त्वादिवत्तस्य सतोऽभिव्यक्ति- 
योगात् ।॥ ३१ ॥ 

थ भ $ स्त ष चै, 9 (~. 

यथा वाय्ये पुंस्त्वादेः सत एव योवनेऽभिव्याक्तः, तद्वत् 

तस्य बुद्धिसंयोगादेः सुपुप्नौ सुक्ष्मात्मना सत एव अभिग्य- 
क्तिसंभवात् यावदात्मभावित्वं न विरुध्यत इत्यथः ॥ 

ननु वुद्यपरपयोयान्तःकरणेः किं प्रमाणम् , यत्परयुक्तः 
संसारः स्यादित्यत आह- 
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निव्योपलभ्ध्यनुपठन्धिपरसङ्ञोऽन्यतर- 
नियमो वान्यथा ॥ ३२ ॥ 

इद मन्तःकरणमवहयममभ्युपगन्तव्यप् । अन्यथा अनभ्यु- 
क [क 9 [9 * । क _ अ 

पगमे सर्वेषामिन्द्रियाणां स्वस्वबिषयसनिधानदश्चायां नियो- 

पटनब्धिप्रसङ्गः युगपत्सवेविषयोपलन्िग्रसङ्कः, मनोन्यतिरि- 
्तज्ञानसामम्याः सत्वात्; यदि सत्यामपि सामग्रयां ज्ञाना- 

भावः, तदा नित्यानुपरृच्प्रसङ्गः कस्याप्युपरृष्िने स्यात् । 
@ क [ अथवा एकस्योपठन्धिमितरेषामनुपरन्धिमिच्छता ज्ञानसाम- 

ग्रीमध्ये अन्यतरस्य आत्मनः इन्द्रियस्य वा नियमः शक्तिप्रति- 

बन्धोऽङ्घीकतंत्यः। स न संभवति, निर्धमैक आत्मनि राक्त- 

रभावात् । नापीन्द्रियस्य, शक्तरान्तरस्वेन तद्धमत्वायोगात् । 

तस्मान्यासङ्गसथटे इच्छैव नियामिका । तस्याश्च मनोधर्मस्वेन 
तदन्यथाचुपपत्त्या (कामः संकल्पः ' इत्यादिश्रुत्या च सिद्ध- 

न्तःकरणम् , तस्प्रयुक्तश्च  आरमन्यणुस्वादिसंसार इति । 

तस्मादोपाधिकाणुखश्रुत्या न वास्तवसवंगतलश्रतेर्विरोध इति 

सिद्धम् ॥ 

इस्थं च अणु पराणुद्य सवेगतत्वं स्वयज्योतिषटटादिवत् 
वदहिष्ठं प्रतिष्ठापितम् । अधुना ततो बहिष्ठं करत्वे वुद्धिक- 
तेत्वव्यासेधेन साधयतीलयान्तरवहिभाीवसंगव्येदमाह-- 
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कतो शाखनाधेवत्वात् ॥ ३२३ ॥ 
अत्र॒ तद्भुणसारत्वस्येव प्रपच्चनात् अत्र मिथः श्रुत्योः 

विरोधपरिहारौ न विचारयितव्यौ ; किंतु आत्मनः कर्व 
९४. कर्वधि- त्वाकवृते। तनत्र किं बुद्धिः करी, उत जीव 

करणम् । इति संदे, परिणामित्वात् बुद्धिरिति पूरवः 
पक्षः । सिद्धान्तस्तु--आत्मैव कतौ न बुद्धिः । कुतः, कर्तुस्प- 
क्षितोपायबोधकविधिस्चाख्स्य अर्थवच्वात् । यदि बुद्धिः करी, 
फलभोक्ता चातमेत्युच्येत, तर्हिं तादङविधिङाखमनभकमाप- 
दयेत । अतो न केवखबुद्धेः कवत् , अपि तु आत्मन इति ॥ 

किं च-- 

विहारापदेरात् ॥ ३४ ॥ 
शे शारीरे यथाकामं परिवर्दते' इति जीवप्रकरणे खभ्राव- 

स्थायां विहारस्य संचरणस्य उपदेशात् , अकु: संचरणा- 
योगात् आत्मनः कठैत्वमियर्थः ॥ 

किं च-- 

उपादानात् ॥ ३५ ॥ 
प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय ` इयात्मनो प्रहण- 

शक्ल्युपादानश्रवणात् , अकुरुपादानायोगात् आत्मनः कर्वै- 
त्रमिल्थः ॥ 
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अपि च-- 

ठ्यपदेदराच क्रियायां न चनिर्दरा- 
विपयेयः ॥ ३द ॥ 

: विज्ञानं यज्ञं तनुते ̀  इयादो लोकिकवेदिकक्रियायां विज्ञा- 

नराब्दवाच्यस्यात्मनः कवैत्वव्यपदेशान यदि विज्ञानशब्दो 

बुद्धिपरः जीवपरो न चेत्, तर्हिं निर्देशविपयैयः स्यात् ; 

बुद्धेः करणत्वेन विज्ञानमिति कवत्वनिर्दृंशस्य विज्ञानेनेति 

करणत्वविपर्ययः स्यादितयथंः ॥ 

ननु स्वतन्नस्यात्मनः कठत्ेऽनिष् न कुर्यात् इष्टमेव 
कुयादियत आह-- 

उपलग्धिवदनियमः ॥ ३५ ॥ 

यद्रदुपर्न्धो स्वतन्रोऽप्यालसा इष्टमनिष्टं चोपलभते, तद्त् 
इष्टमनिष्टं च संपादयतीति अनियम इयथः ॥ 

इतश्चात्मन एव कवैत्वं न बुद्धेरिलयाह्-- 

@ € 
चाक्तिविपययात् ॥ ३८ ॥ 

बुद्धेः करत्वे करणराक्तिविपयेयात् करणशाक्तिर्टीयितेति 
यावत् ॥ 

ए 10 
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ज्ञानसाघनविध्यन्यथानुपपत््यापि आत्मनः कवैतवं स्वीका- 

यभिलयाह- 

समाध्यभावाच ॥ ३९ ॥ 

आत्मनोऽकरैत्वे “ आत्मा बा अरे द्रष्टव्यः ' इत्यादौ विहि- 

तस्य ब्रह्मसाक्षात्कारसाधनस्य समाधरभावप्रसङ्गात् आत्मनः 

कठत्वसिद्धिः ॥ 

इत्थं सवेगतत्वाद्रदिष्ठ॒कवरेत्वं॑ प्रतिष्ठापितम् । अधुना 

तत् अध्यस्तमात्मनीति प्रतिपादयतीस्युपजीव्योपजीवकभाव- 

संगयेदमाह- 

यथा च तक्षोभयधा ॥ ४० ॥ 
अत्र ‹ असङ्गो ह्ययं पुरुषः ' इव्यसङ्गत्वश्रुतेः कतुरिष्टसा- 

धनबोधक विधिवाक्येन विरोधोऽस्ति न वेति संदेहे, पूर्वा 

१५. तक्षाधि- क्तशाखाथवत्त्वादिहेतुभिः कवृत्वस्य स्वाभा- 
करणम् । विकतया तसप्रतिपादकविधिकश्चाख्रेण विरो- 

धोऽस्तीति पूवः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- न स्वाभाविकमा- 

त्मनः कैतवम् , अपि तु ओपाधिकम् । यथा रोके उभयथा 
तक्षा वास्यादीनि करणान्यपेक््य कतो सन दुःखी भवति, अन- 

पक्ष्य तु स्वरूपेणाकत सुखी भवतति, तथात्मापि बुद्धथादिक- 

रणान्यपेश््य कती संसरति, अनपेक्ष्य तु स्वभावतोऽकती 
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परमानन्दघन एव भवति । विधिश्चाखरं तु कत्वं विना 

अनुपपन्न तत्साघयति, न तु तस्य स्वाभाविकत्वमपीति न 

तनासङ्गत्वश्रुतेविरोध इति सिद्धम ॥ 

ओंपाधिकं कवरैत्वमुपजीन्य तन् दश्वरायत्तमिति साधयितुं 
पूर्वोक्तसंगव्येवेदमाद-- 

परात्तु तच्छरूतेः ॥ ४१॥ 

अत्र च `एष ह्येव साधु कमे कारयति" इयादिश्रतेः 
विध्यादिञ्चाश्चेण विरोधोऽसि न वेति संदेहे, रागद्रषादिव- 

१६. परायत्ता- शात् स्वत एवात्मनः कठेत्वसंभवात् तस्प्र- 
धिक्रणम् । तिपादकविध्यादि्ञास्रेण विरोधोऽस्तीति 

पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- सत्रतुराब्दः पूवैपक्षव्याव्रत्त्य्थः | 
न स्तो जीवस्य कतैलादिसिद्धिः; किं तु परात् परस्मादीश्र- 

रात् कमाध्यक्षादविद्यातिमिरान्धस्य कतेत्वादिसंसारसिद्धिः, 

तदनुग्रहे तु विज्ञानेन मोक्षसिद्धिमेबिष्यति । कुतः, तच्छते 

एष ह्येव साघु कम कारयति ' इलयादिकायाः श्रतेः तस्येश्र- 

रस्य हेतुकवरेत्वमवसीयत इयथः ॥ 

ननु इश्वरस्य कारयितृतख् बेषम्यनेषृण्ये स्यातामिलयत 
आद-- 



१४८ ब्रहमसूलवृत्तो [पा. ३. 

क्रतप्रयलापेश्स्तु विहितपधरतिषिदा- 
वेयथ्योदिभ्यः ॥ ४२ ॥ 

तुरुक्तशङ्कानिरासाथंः । जीवेन कृतो यः प्रयल्लो -घमाधम- 

लक्षणः तदपेश्च एवेश्ररोऽन्यस्मिन्नपि जन्मानि धमोदिकं कार- 

यति तदपेक्ष सुखादिफलं प्रयच्छतीति न वैषम्यनेधूण्य 
प्रसञ्येते । अनादित्वात्संसारस्य पूर्वैजन्मकरतघर्मादयपेक्षा 

युक्तेव । नलु कस्मात्तदपेक्षत्वमत आह -- विहितप्रतिषिद्धावे- 

यथ्यीदिभ्यः ईश्वरस्य कमापिक्षत्वे ‹ ज्योतिष्टोमेन यजेत ` 

° ब्राह्मणो न हन्तव्यः" इति द्रयोर्विहितप्रतिषिद्धयोः अवैयथ्य 

भवति, अन्यथा विधिनिषधक्चास्रमनथेकमेव स्यात् । एवं च 

ईश्रराधीनकरैतवप्रतिपादकविध्यादिशाख्रेण ‹एष श्व साधु 

कर्म... ` इ्यादिशाख्रस्य न विरोध इति सिद्धम् ॥ 

इत्थ नियत्वं स्वश्रकारात्वं व्यापित्वमकनलेत्वं च आलसनोाऽ. 

भिधाय, तदनन्तरं तख ब्रह्माभेदयोग्यस्य ब्रह्यैक्यं साधयतीति 

देतुहेतुमद्धावसंगयदमाद-- 

अरो नानाव्यपदेदादन्यथा चापि दाद्ा- 
कितवादित्वमधीयत एके ॥ ४३॥ 

८. १" 

अत्र॒ तत्त्वमसि ` इवयाद्यभेद्श्रतिजातस्य “य आत्मनि 
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तिष्ठन्” इयादिभेदश्रुतिजातेन विरोधोऽस्ति न वेति संदेहे, 

१७. अंशायि- जीवेश्वरयोः पूर्वोक्तोपकायोपिकारकभावख 
करणम् । स्वामिभ्रयवत् भेदाधीनसंबन्धसपेक्षस्वात् 

तद्भेदश्रुतिजातेन विरोधोऽस्तीति पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- 
जीवः ईश्वरस्य अश्च इव अदाः, न तु स्वाभाविकोऽशः; तस्य 

‹ निष्कलम् ˆ इलयादिना निरंशत्वश्रवणात । अतः कल्पितांश्षो 

जीवः । कुतः पुनर्जीवेश्रयोरशांकशिभावः, य आस्मनि 

तिष्ठन ' इव्यादिना तयोनानाव्यपदेश्चात् नानात्वस्य च व्यप- 

देशात्, अन्यथा चापि अनानात्वस्य चापि व्यपदेशात् । तथा 

हि एके शाखिनः आथर्वणिकाः ‹ ब्रह्म दादा ब्रह्म दासा ब्द्यै- 
वेमे कितवाः ' इति दाज्ञकितवादित्वमधीयते । दशाः केवतीः, 

दासाः भ्रूलयाः, कितवाः दयूतक्ृतः;, तद्धावमामनन्ति इयतो ऽ- 

नानत्वस्याभेदस्य च व्यपदेराः । तत्र॒ मेदवादिश्रुतिजातस्य 
प्रयक्चसिद्धभेदानुवाद्नाभद परत्वात् कल्पितभेदवानंश्ो जीव 

इति ॥ 
(नि 

1ऋ च~ 

मख्रवणोच ॥ ४४ ॥ 

‹ पादोऽस्य विश्वा भूतानि ' इति मन्त्रवणात् परमेश्ररस्या- 
विद्याकल्पितपादोंऽशो भुतश्चब्दवास्यो जीव इति गम्यते ॥ 
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किं च- | 

अपि च स्मयते ॥ ४५॥ 
८ मभेवांश्ो जीवरोके जीवभूतः सनातनः ` इति भगवद्री- 
तासु च ईश्वरस्याविद्याकरिपतांशो जीव इति स्मयते ॥ ` 

ननु जीवस्येश्व रांशत्वे तहःखेनेश्ररस्य दुःखत्वं स्यादियत 

आह- 

प्रका्चादिवन्नेवं परः ॥ ४६ ॥ 
पथा जीबोऽविद्यावेशवशादेदाद्यास्मभावमिव गतः तत्कृ 

तेन दुःखेन दुःख्यहमिलयभिमन्यते, नेवं परः ईश्वरः । प्रकाशा- 
दिवत् यथा सौरः चान्द्रमसो वा प्रकाशो नभो व्याप्य 
वतमानो वक्रकाष्ठालुपाधिङ्रतवक्रभावमिवापन्नोऽपि न व- 
स्तुतो वक्रभावमापद्यते, तद्वत । जीवोऽपि न परमाथतो दुः- 

खित्वमभिमन्यत इयथः ॥ 

स्मरन्ति च ॥ ४७॥ 

८ तत्र यः परमात्मा हिस नित्यो निगणः स्मृतः | न 

छिप्यते फेश्चापि पद्यपत्रमिवाम्भसा ॥ ` इलयादिभिः व्या- 

सादय इश्वरस्य सांसारिकदुःखासंस्परशित्वं स्मरन्तीलयर्थः ॥ 

ननु " नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा ` इद्यादिना आत्मभेदमात्रनि- 

बेधात् , कथं मित्रं सेव्यं शत्रवः परिहतेव्या इव्या्यनुज्ञापरि- 
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हारौ स्यातामियत आह- 

अनुज्ञापरिदहारो देदसंबन्धा- 
उऊयोतिरादिवत् ॥ ४८ ॥ 

उक्तावनुज्ञापरिहारौ सर्वत्रात्मनोऽखण्डैकरसत्वेऽपि देद- 

तादात्म्यसंबन्धात्संगच्छेते । उ्योतिरादिवत् यथा ज्योतिषोऽग्न- 

रेकत्वेऽपि रमशानसंबन्ध्यभ्निः परिदहार्यो नेतरः, तद्वदास्मापीं- 

यथः ॥ 
ननु एवमपि स्वाम्येकत्वात् कम॑फलसंकरो दुवीर इत्यत 

आह-- 

असंततेश्चाव्यतिकरः ॥ ४९ ॥ 
क्मेफटसंबन्धस्याव्यतिकरः असंकरः । कुतः, असततेः 

उपाधिपरि्िन्नस्यात्मनः सर्वेः शरीरैर संबन्धादि्यथेः ॥ 

किं च- 

आभास ण्व च । ०० ।॥। 

आभास एवैष जीवः परस्य आत्मनः सूर्यप्रतिबिम्बवत् । 
त॑तश्च यथेकस्मिन् प्रतिबिम्बे कम्पमाने प्रतिबिम्बान्तरं न 
कम्पते, तथा एकस्मिन् जीवे कमेफलटसंबन्धिनि न जीवान्त- 

रस्य तत्सबन्ध इति संकरः सुपरिहरः । स्वाभाविकात्मनाना- 

त्ववाद् तु कमेफरसंकरो दुवर इति दिक् ॥ 
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ननु नानास्वादे अदृष्टनियमात् कमेफलनियम इति चेत् 

तत्राह-- 

अदष्ानियमात् ॥ ५१ ॥ 
सांख्यमते प्रध नसंमवेतमटृष्टम् , तस्य सवात्मसाधारण्यात् 

स दोषस्तद्वस्थः; न्यायमतेऽप्यदृष्हेतुमनःसंयोगस्य सवो- 

त्माविशोषात् इदमस्यादृष्टम इदमस्य नेयेवंरूपस्य अटृष्टनि- 
यमस्याभावात् फलानियम इयथः ॥ 

ननु अहमिदं फं प्राप्रवानीदयाद्यभिसंध्यादयः प्रस्यात्म- 

नियताः सन्तः स्वप्रयोञ्याटृष्टनियमहेतवो भविष्यन्तीयत 

आह- 

अभि संध्यादिष्वपि चेवम् ॥ ५२ ॥ 

अभिसध्यादिष्वपि साधारणमनःसंयोगसाध्येषु अदृष्ट- 

नियमहेवुत्वाभाव इत्युक्तदोषस्तदवस्थः ॥ 

प्रदेशादिति चेन्नान्तभाचात् ॥ ५३॥ 
रि आत्मनां विभुत्वेऽपि सखस्ञरीरावन्छिन्न एवात्मप्र- 

देके मनःसंयोग इति भवत्यभिसंध्यादिनियम इति चत्, 

न । सवात्मनां सवेडारीरेष्वन्तभीवात् अस्यात्मन इदं दारीर- 
मिति नियमाभावात् प्रदेक्कल्पना न संभवतीत्युक्तसंकर- 
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स्तदवस्थ एव । अस्मत्पभ्ने जीवमेदस्याविद्यकस्वेन न संकरः। 
तथा च अविद्यानिमित्तजीवभावन्युदासेन ब्रह्मभावमेव जीवस्य 
प्रतिपादयतः तत््वमस्यादिश्रुतिजातस्य आविद्यकभेदानुवादि- 

भ्रतिजातेन न विरोध इति सिद्धम् । तदेवं भूतभोक्तृविषय- 

श्रुतीनां मिथो विरोधन्यासेधेन प्रामाण्याद्रह्मणि समन्वयः 
सिद्ध इदयतिदोभनम् ॥ 

इति श्रीब्रह्मसुत्रवरत्तौ ब्रह्मतच्व- 

प्रकारिकायां द्वितीयाध्यायस्य 

तृतीयः पादः ॥ 



ॐ 

चतुथः पादः ॥ 
मि ~, 

इत्थं पूवेपदे भूतभोक्तश्रुतिबिरोधं विधूय, अघुना भो- 
तिकेन्द्रियादिश्रुतिविरोधं परिहतं पादान्तरमवतारयन , पूवा- 
धिकरणे कठेस्वरूपावधारणेन वुद्धिस्थानां तदुपकरणानामि- 
न्द्रियाणाम् उत्पात्ति साधयतीति वुद्धिखसगव्येदमाह-- 

लथा प्राणाः। १ 

अत्र च ‹ एतस्माजायते प्राणो मनः... ' इदयादीन्द्रिया- 

त्पत्तिश्रुतेः ‹ षयो वाव तेऽग्रेऽसदासीत्' इलयादिप्रागुत्पत्त- 

१. प्राणोलस्य- रिन्द्रियसद्धावश्रुया विरोधोऽस्ति न वेति 
धिकरणम् । संदेहे, विरोधोऽस्तीति पूवे: पक्षः । सिद्धा- 

न्तस्तु- तथा प्राणाः तथा ‹ एतस्माज्ायते.... ` इ्युदाहत- 

वाक्यस्थाकाशादिवत् प्राणा इन्द्रियाणि जायन्ते, उत्पत्ति" 

्रुतेरविशेषादियथः ॥ 

नयु सष: प्राक् इन्द्रियसद्धावश्रवणात् उत्पत्तिश्चुतिर्गोणी 
इति चेत् तत्राह- | 
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गोण्यसंभवात् ॥ २॥ 

गौण्या उत्पत्तिश्रुतेरसंभवो गौण्यसंभवः तस्मात् , अन्यथा 

एकव्रिज्ञानग्रतिज्ञा हीयेतेयथः । सद्धावश्रुतिस्तु हिरण्यगमौ- 

त्मकावान्तरप्रकृतिविषया इति न तया उत्पत्तिश्ुतेविरोध 

इति भावः ॥ 

इन्द्रियोत्पत्तिमुख्या इलयत्र हेत्वन्तरमाह-- 

लत्प्राक्श्चतेख्च ॥ ३ ॥ 

तत् तन्न ‹ एतस्माजायते ` इत्यादिवाक्ये जन्मवाचिपदख 

खवाय्वादिषु मुख्यस्य तदपेक्षया प्राचीनेषु प्राणादिषु श्रतेः 

श्रवणादियथः ॥ 

ननु ‹ तत्तेजाऽस्रजत ' इति भूतमाच्रश्रवणात् तत्कथमि- 

लयाङङ्कयाह-- 

तत्पूवेकत्वाद्ाचः ॥ ४ ॥ 
यद्यपि ‹ तत्तेजोऽस्रजत ' इति भूतमात्नो्पत्तिः पश्यते, 

* तथापि “ अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी 

वाक् ̀  इति मनःप्राणसहिताया वाचः ब्रह्मप्रकृत्तिकतेजोबन्न- 

पुवेकत्वाभिधानात् . असत्युत्पत्तिश्रुतिरियतो न विरोध इति 
सिद्धम् ॥ 
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इत्थमिन्द्रियाणामुत्पत्ति प्रसाध्य तेभ्यो जीवस्य विवेकार्थं 
तदाश्नितसंख्यां निर्णेतुकामः आश्रयाश्रयिभावसंगयेद माह-- 

सस गतेर्विोषितत्वाच ॥ ५ ॥ 

ˆ सप्र प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् ` इति इन्द्रियाणि सप्त सं- 

कीलयन्ते; कचिदष्ो; कचिन्नव; क चिदश; कचिदेकादश; इयेवं 

२. सक्तगत्य- सप्रत्वा्टत्वादिसंख्याश्रतीनां परस्परविरो- 

यिकरणम् । धोऽस्ति न वेति संदेहे, अस्तीति पूर्व- 
पक्षे एकदेशिसिद्धान्तः-- सप्न्द्रियाणि । कुतः, गतेः श्रुया 
सप्रत्वावगतेः ‹ सप्र वै शीषण्याः प्राणाः ` इति शीरषण्यतेन 
विशेषितत्वाच्च । अष्त्वादि संख्याश्रवणं तु एकस्यैवान्तःकर- 
णस्य वरत्तिमेदाभिप्रायमिति न श्रुतीनां विरोध इति ॥ 

तदेकदेशिमतं दूषयति-- 

हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम् ॥ ६ ॥ 

तुरेकदेशिमतनिरासाथः । ' हस्तौ वे ग्रहः' इत्यादिना 

हस्तादयो व्यतिरिक्ताः प्राणाः श्रूयन्ते । सप्रत्वसंख्यायामसं- ` 

भावितान्तभौवे सप्रस्वातिरेके स्थिते, सप्रत्वसंख्या एकादश्चत्व- 

संख्यायामन्तभोवयितु शक्यते । अतो नैवं मन्तव्यम्-- 'सप्रैव 
प्राणाः ' इति । एवं सूबद्मयं योजनीयम्- -सतरवेन्द्रियाणि, 
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'प्राणमनूत्कामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्रामन्तिः इति प्राणादि 

सप्तानामेव गतेः श्रवणात् । ननु सवेदाब्दश्रवणात् कथं 
सप्तानामेवेति तत्राह-- विशोषितत्वाच्च “स यत्रेप चायुषः 

पुरुषः... ' इयादिना चक्षुरादिसप्नानामवोत्कान्तो विशेषित- 
त्वात् । अतः सर्वशब्दस्य प्रकृतायेक्षत्वात् सपैवोरामन्ति 

इति प्राप्रे, उच्यते-- हस्तादयोऽप्यपरे प्राणा उत्कामन्ति 

: दशमे पुरुषे प्राणा अत्मेकादरास्ते यद्स्माच्छरीरान्मर्यादु- 

त्रामन्ति अथ रोदयन्ति ' इत्येकाद्ानां प्राणानामुक्कान्तिश्र- 

वणात् सर्वेषामेवो्मणे स्थिते सति, नैवं यत्सप्रैवेति । तस्मान्न 

श्तीनां मिथो विरोध इति सिद्धम ॥ 

ननु इन्द्रियाणामुत्करान्तिनि संभवति, तेषामपरिच्छिन्ना- 

हंकारजन्यत्वेन विभुत्वादिलयाक्षेपसंगव्येदमाद-- 

अणवश्च । ५ ॥ 

अत्रोत्करान्त्यादिश्रतेः प्राणाः सर्वेऽनन्ताः” इति इन्द्रियवि- 

भुखश्रुलया विरोधोऽस्ति न वेति संदेहे, विरोधोऽस्तीति पूवः 

-३. प्राणाणुत्वा- पश्च: । सिद्धान्तस्तु- इमे प्राणा अणवः 

धिकरणम् । परिच्छन्नाः, इन्द्रियाग्राह्यतेन सुक्ष्मत्वात् । 

विभुत्वश्रतेरुपासनापरत्वात् न तयोक्रान्त्यादिश्ुतेर्िराध इति 
सिद्धम् ॥ 
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इत्थ मुख्यप्राणातिरिक्तप्राणानां खष्टयादिक शिष्टा मु- 

ख्येऽपि प्राणे प्रथमाधेकरणन्यायमतिदिशति- 

सष ।॥ ८ ॥ 

अतिदेशत्वात् न प्रथक्संगत्यपेक्षा । अत्र॒“ एतस्माजञा- 

यते प्राणः ' इति मुख्यप्राणोत्पत्तिश्चुतेः * आनीदबातम ` इति 
८. प्राणप्रे्वा- सष्ेः प्राक् महाप्रख्ये प्राणसद्धावश्रुलया 

धिक्रणम् । विरोधोऽस्ति न वेति संदेहे, अस्तीति पूवः 
पक्ष: । सिद्धान्तस्तु-- इन्द्रियवन् श्रे्ठोऽपि प्राणो ब्रह्मणो 

जायते । अतः ˆ आनीदवातम्' इति श्रत आनीन्छब्दः कार- 

णसद्धावं दशयति, अवातं प्राणरहितमिति विदोषणात् । न तया 

श्रया प्राणोत्पत्तिश्ुतेर्विरोध इति सिद्धम् ॥ 

उत्पत्तिचेन्तानन्तरमुत्पत्तिमतः प्राणख स्वरूपं चिन्यत 

इति प्रसङ्गसंगव्येदमाद- 

न वायुक्रिये पृथगुपदेशात् ॥ ९ ॥ 

तत॒ मुख्यः प्राणः किं वायुरेव, उत इन्द्रियव्यापारः, 

आहोस्वित् वायुविक्षेष इति संदेहे, यः प्राणः स वायुः 

५. वायुक्रिया- इति ‹ एतस्मा्लायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रि 

धिकरणम् । याणि च ' इति प्राणमभेदाभेदश्रुत्योरुभयोः 
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विरोधे, मुख्याथेत्वासंभवेन स्तोककल्पनानुरोधात् भेद श्रुते- 
गोणस्वे वायुरेव प्राण इत्येकः पूवे: पक्षः । मेदश्ुलवष्टम्भेऽपि 

धर्मिभदाद्धमेभेदो घीयानिति न्यायेन तु सर्वेन्द्रियव्यापार 

एव प्राण इलयपरः पूवे: पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- न वायुक्रिये 
मुख्यप्राणो न वायुः, नापि क्रिया इन्द्रियव्यापारः; किं तु वायु- 

विरोप एव । कुतः, ‹ सवायुना अयोतिषा ' इति प्रथगुपदे- 
दात् , तथा ' एतस्माजायते प्राणः" इत्यादिना करणेभ्यः प्रथ- 

गुपदेशात्। न हि इन्द्रियव्यापारसैव सत इन्द्रियेभ्यः प्रथगु- 

पदेशो युञ्यते। तस्माद्वायुविरोषो ऽयमध्यात्मभावापन्नः पच्चन्र- 

तिः प्राणः । ततश्च न श्रुत्याविरोध इति सिद्धम् ॥ 

इन्द्रियव्यापारः प्राणो नचेत्, तर्हिं तस्येन्द्रियवत् कर- 

णत्वानङ्खीकारात् जीववन् स्वातन्त्र्यं स्यादियत आह- 

चक्षुरादि वत्तु तत्सह शिष्ट्यादिभ्यः ॥ १० ॥ 

तुः उक्तशङ्कानिरासाथः । न जीववसप्राणः स्वतन्लः, किंतु 
चश्चुरादिवत् जीवे प्रति करणभूतः । कुतः; तत्सहशेष्स्या- 

दिभ्यः तेः चष्षुरादिभिः सह प्राणसंवादादिषु प्राणस्य रिष्ट 

शासनात् › सजातीयानामेव सह शासनस्य युक्तत्वात् । अचेत- 

नतवभोतिक्रत्वादिहेतुसंग्रह आदिशल्दा्थः ॥ 
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ननु प्राणस्य जीबोपकरणत्वं चेत , तर्हिं विषयान्तरं स्वरू- 

पान्तरवत् प्रसञ्येतेयत आह-- 

अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा 
द्रोयति ॥ ११ ॥ 

अकरणत्वान्न प्राणस्य विषयान्तरापेक्षा द्।षः, इन्द्रियान्त- 

रेष्वसंभावितासाधारणदेहादिधारणाख्यव्यापारस्य निवाह्- 

कत्वात् । तथाहि, प्राणस्यासाधारणो व्यापारः ‹ तान्वरिषठः 

प्राण उवाच मा मोहमापद्यथाहमेतरैतत्पच्चधात्मानं प्रविभय्ये- 

तद्राणमवष्टभ्य विधारयामि ` इति श्रुतिदैशेयतीयथः ॥ 

न केवर देहधारणमेवास्यासाघधारणम् , अपि खन्यदपीयाद- 

पश्चघ्रस्िमनोवद्यपदिदयते ॥ १२॥ 
यथा मनः अनेकवृत््याख्यासाधारणव्यापारपेक्षया अनेक- 

धा व्यपदिङ्यते, एवमुच्छरासनिदवाससवेशरीरक्रियोच्रान्या- 

ख्याश्चत्वारो व्यापाराः, भ्षितान्नादिरसानां समस्वेन सवोङ्गषु 

नयन पञ्चमो व्यापारः । तानपेक्ष्य पच्चवृत्तिः प्राणो व्यपदि- 

इयते क्रमेण प्राणोऽपानो व्यान उदानः समान इति । तदसा- 

धारणव्यापारपेक्षया जीवोपकरणत्वं मनोवदिति सिद्धम् ॥ 

इत्थं मुख्यप्राणस्योत्पत्ति स्वरूपं चाभिधाय, .परिमाणमति- 

देशेनाह-- 
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अणुञ ॥ १३२॥ 

प्राणस्यान्तरङ्गस्वरूपकथनानन्तरं वहिरङ्गपरिमाणमतिदि- 

इयत इति अन्तरङ्गबहिरङ्गलक्षणा संगतिः पूर्वेणास्य बोध्या | 

द प्रष्ठाणुत्वा- उत्करान्तयादिश्रुतेः “सम एसिखिभिरेकिः' 
धिकरणम् । इलयादिभ्राणविभुत्वश्रतेश्च मिथो विरोधोऽस्ति 

न वेति संदेहे, अस्तीति पूवः प्न: । सिद्धान्तस्तु -- चक्षुरा 

दिवत् प्राणोऽप्यणुः परिच्छिन्नः सुक्ष्मश्च । ' सम एभिः ` इति 

श्रुतिः सकख्वायुपरा; न॒ आध्यास्मिकप्राणमात्रपरेयनयोनं 

विरोध इति सिद्धम ॥ 

प्राणस्याध्यास्माधिदैवतविभागेन अणुत्वविभुत्वनिरूपणप्र- 
सङ्गनाध्यासिकानामिन्द्रियाणामाधिदैविकाद्यधिष्ठितानां चेष्टा 

माचष्ट इति प्रसङ्गसगत्येदमाह-- 

ज्योतिरायधिष्ठानं तु तदामननात् ॥ १४ ॥ 

अत्र ‹ आदिलयश्चक्षुभूत्वा * इल्यादीन्द्रियाणां देवताधीन- 
चेष्टावन््वश्रुतेः ° चक्षुषा हि रूपाणि परश्यति ` इति श्रुया विरो- 

७. उयोत्तिराय- धोऽस्ति न वेति संदेहे, अस्तीति पृवेः 

धिक्रणम् । पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- ज्योतिरादिभिः आ- 

दिलयादिदेवताभिः अधिष्ठीयते प्रेयेते इयधिषएमनम् अधिष्ठितमेव 
8 11 
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वागादिकं चेष्टते । कुतः, तदामननात् तस्य देवताधिष्ठित- 

त्वस्य ° आदियश्चक्षुः ` इयादिश्रयाभिधानात् । ‹ चक्षुषा हि ' 

इति श्रती तु देवताधिष्ठितत्वानिषेधात् न ॒तथैतस्या विरोध 
इति सिद्धम् ॥ 

नु देवतानामेवाधि्ठातत्वं चेत् › तर्हिं भोक्तृत्वं प्रसज्येते- 

यत आह- 

प्राणवता राच्दात् । १५. ॥ 

प्राणवता जीवेनेव इन्द्रियाणां स्वस्वामिभावः संबन्धः । 

ततश्च इन्द्रियसाध्यभोगभाक्त्वं जीवस्येव, न देवतानाम । कुतः, 
राब्दात, (स चाक्षुषः पुरुषो दशनाय चक्षुः ` इयादि श्रुतेः 

इत्यथे: ॥ 

किं च- 

नस्य च निलयत्वात् ॥ १द॥ 
€ ® न षोः 9 

तस्य जीवस्य स्वकमोजिते कार्ये कवरेत्वेन भोक्तृत्वेन च 

निलयस्वात , न देवतानां मोक्तृत्वमस्मिन शरीरे इलयविरोध 

इति सिद्धम् ॥ 

ननु सत्यु इन्द्रियेषु तदधिष्ठातृदेवताचिन्ता; तान्येव प्राण- 

ठ्यापारव्यतिरेकेण न सन्तीयाक्षेपसगव्येदमाद- 
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ल इन्द्रियाणि तद्रवपदेशादन्यच्न 
ष्ठात् ॥ १७ ॥ 

अत्र ‹ णतस्माज्ायत प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च इति 

मुख्यप्राणादिन्द्रियाणां तच््वान्तरत्वश्ुतेः ‹ त एतस्यैव सवे 
८, इन्दियाधि- रूपमभवन् ' इति प्राणात्मकत्वश्रुया विरो- 

करणम् । धोऽस्ति न वेति संदेहे, अस्तीति पूवः 

पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- श्रेष्ठान् मुख्यप्राणान् अन्यत्र अन्ये त 

त्रक्रता वागादयः इन्द्रियाणीव्युच्यन्ते, न प्राणाः । कुतः, 

* णतस्माज्ायते ` इत्यादो तम्य भेदस्य व्यपदेशात् इन्द्रियाणां 

प्राणात्मकत्वश्रुतेगौणत्वेन न तया विरोधः ॥ 

किं च- 

सदश्चनेः ॥ १८ ॥ 

वागादीन्द्रियप्रकरणमुपसंहटय "अथ हेममासन्यं प्राणमूचुः 

इति भिन्नप्रकरणे प्राणस्येन्द्रियेभ्यो भेदेन श्रवणान् न प्राण- 

द्यापारत्वमिन्द्रियाणाम › तन््वान्तरत्वमियथः ॥ 

" किं च-- 

वेलक्षण्याच् ॥ १९ ॥ 
सुषुम्यवस्थायां प्राणस्य स्थितिः नेन्द्रियाणामिलयादिबहुवेल- 

क्षण्यान् तच््वान्तरत्वम् । तस्मान्नानयोर्विरोध इति सिद्धम ॥ 
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पूर्वं नामरूपभेदेन प्राणेन्द्रिययोर्भेद् इत्युक्तम् । तत्प्रसङ्गेन 
नामरूपव्याकरणे किंकठैकमिति विचायैते इति प्रसङ्ग- 

संगव्यदमाह- 
४. ( 9 (न । 

सज्ञास्रातक्ट्सिस्तु चिव्रत्कुवेत 
उपदेरात् ॥ २० ॥ 

(५ (~ अ उत्पद्यमानव्यापाररूपोत्पत्तिविषयश्रुतिविप्रतिषेधपरिहारा - 

नन्तरम् उत्पादकन्यापाररूपात्पादनविषयश्चतिनिप्रतिषेधः परि- 
९. ्ञामूतिक्ल. दियते । तत्र॒ अत्रिदृत्कृतभूतानामुत्पादनं 

प्यधिकरणम् । पारमेश्चरमेव ; त्रिवरृत्कृतभौतिकोत्पादने तु 
भ्र तिविप्रतिपत्तिः दयते । “ अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य 
नामरूपे व्याकरवाणि ` इति जीवककृकत्वश्रतेः ‹ आका- 
शो ह वै नाम नामरूपयोर्भिर्बहिता " इति परमेश्वरकृकत्व- 

श्रुतेश्च मिथो विरोधोऽस्ति न वेति संदेहे, अस्तीति पूर्वः 
पक्षः । सिद्धान्तस्तु--सौत्रतुखव्दः पूवैपक्षनिरासा्थः। ‹ तासां 

त्रिवृतं लिवृतमेकेकां करवाणि ` इति तिबृत्छु्मैतः परमेश्र- 
स्येव संज्ञामूतिक्लप्निः नामरूपन्याक्रिया भवितुमर्हति । 
कस्मात् , “सेयं देवता" इत्युपक्रम्य ° व्याकरवाणि! इति व्याक- 

रणस्य परदेवताककैकत्वो पदेश्चात्। न च ‹ अनेन जीवेन › इति 
विश्चेषणात् जीवकठृकत्वम् , अल्पमेधसो जीवस्य महीमहीधर- 
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महोदधिव्याकरणे सामथ्यांभावात् " अनेन जीवेन ' इद्यस्य 

सनिहितानुप्रविश्येयनेन संबन्धाञ्च नानयोर्विरोध इति ॥ 

दर्थं बाह्य त्रिवृत्करणमयिधाय आध्यात्मिक पर त्रिघत्कर- 

णमभिधातुमाद- 

मांसादि भौमं यथाङ्ान्दमितरयोश्च ॥ २१॥ 

भूमेरन्नास्मिकायाः च्रिवृत्करृतायाः कायै भौमं मांसादि । 

आदिशब्देन पुरीषमनसी गृह्येते । तदाह श्रतिः--'अन्नमरितं 

ब्धा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं भवति यो 

मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः ` इति । एवम् इतरयोः अप्र- 
जसोः यथाशब्दं कायंमवगन्तव्यम्--मूत्रं छोषितं प्राणश्चापां 

कायम् , अस्थि मज्ञा वाक् तेजस इति ॥ 

ननु सर्वेषां त्रिवृत्करणाविशेषात् इयं प्रथिवी इमा आपः 

इदं तेजः, इदयसाधारणः प्रथग्ब्यवहारः कथं संगच्छते, कथं 

वाध्यात्मिकव्यवहारः-- इदं मांसादि प्रथिवीकायेम् इदं 

जलस्य इदं तेजस इति ; तत्राह- 

वैरोष्यात्तु तदादस्तदादः॥ २२॥ 
तुश्चब्दः शङ्कानिरासार्थः । सर्वेषां प्रथिव्यादीनां त्रिवृत्क- 

रणाविकेषेऽपि, वैशेष्यात् स्वभागाधिक्यात् , तदादः प्रथिव्या- 
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दिवादः संगच्छते । तद्वाद इति पदाभ्यासः अध्यायपरिसमा- 

त्यथः । तदेवं सवासां श्रुतीनामविरोधे प्रामाण्यात् निरवद्ा- 
द्वितीये ब्रह्मणि सिद्धः समन्वय इत्यतिद्ोभनम् ॥ 

मिथखस्यन्तवाक्यानामविरोशध्े प्रभात्वतः। 
सिद्धः समन्वयो यस्मिस्तदस्मि ब्रह्म चिद्धनम् ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिब्ाजकाचा्यश्रीपरमरिवेन्द्रसरस्वतीपादान्ज- 

सेवापरायणेन श्रीसदादिवेन्द्रसरस्वत्या विरचितायां 

श्रीमद्रह्मसूत्रघ्र तो ब्रह्मतच्वप्रकादिकायां 

द्वितीयोऽध्यायः ॥ 



ॐ 

तृतीयोऽध्यायः ॥ 

पूवैस्मिन्नध्याये ब्रह्मणि समन्वयस्य स्मृतिन्यायश्रुतिविरो- 

धन्यासेधेनानध्यवसायटक्षणाप्रामाण्यप्रतिक्षेपे तार्तीयविचारो 

भवतीति हेतहेतुमद्धाबसंगलयायमध्याय आरभ्यते । पूं जी- 

बोपकरणभूतभोतिकजन्म निरूपितम् । तदुपजीन्य तदुपहि- 
तस्य जीवस्य संसारप्रकारं वैराग्यार्थं निरूपयितुं देदान्तरार- 
म्भे भूतसृक्ष्मसंपरिष्वक्तस्येव परलोकगमनभिलयाह-- 

तदन्तरप्तिपत्तो रंहति संपरिष्वक्तः 
प्रश्रनिरूपणाभ्याम् ॥ १ ॥ 

अत्र पू्ेपक्षे निराधारप्राणादिगमनासंभवान्न वैराग्यम् , 
सिद्धान्ते तत्संभवाद्वेराग्यमिति फलभेदः । स जीवः किं 

१. तदन्तर- देहान्तरारम्भकैः अपच्चीकृतभूतभागैरसंप- 

प्रतिपत्त्य- रिष्वक्तो गच्छति, उत संपरिष्वक्त इति 

धिकरणम् । संदेहे, मानाभावात् असंपरिष्वक्त इति 
पूवेः पश्च: । सिद्धान्तस्तु-- तदन्तरप्रतिपत्तौ देहान्तर 
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प्रतिपत्तौ तदारम्भकमभूतेः संपरिष्वक्तः रहति गच्छति । कुतः, 
प्र्निरूपणाभ्याम् "वेत्थ यथा पच्चम्यामाहूतावापः पुरुष- 

वचसो भवन्तिः इति प्रञ्रः, दयुपजेन्यपृथिवीपुरुषयोषित्सु 

पच्चस्वभ्निषु श्रद्धासोमब्रष्ट्यन्नरेतोरूपाः पच्चाहुतीद शयित्वा 
‹ इति तु पच्चम्यामाहूुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति" इति 

निरूपणं प्रतिवचनम्, ताभ्यामियथः ॥ 

नन्वेवमद्धिः संपरिष्वक्तो गच्छतीति गम्यते, कथं तदित- 

रभूतपरिष्वङ्गसिद्धिः ; तत्राह-- 

त्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात् ॥ २॥ 

्रिवृत्करणश्रया अपामितरभूतदवयमेलनेन चयात्मकत्वात् । 
कथं तर्हि श्र॒तावपृशञब्दः भूयस्त्वात् तेजआदयपेक्षया अपां देह 
भूयस्त्वादियथेः ॥ 

प्राणगते ॥ ३॥ 
प्राणानाम् ‹ तसुत्करामन्तम्' इल्यादिना भूताभितानामेव 

गतेः श्रवणात् तत्संपरिष्वङ्गसिद्धिः ॥ 

उ ् २।।ल्ातिश्चुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात् ॥ ४॥ 
‹ सृदस्यान्नि वागप्येति दातं प्राणः ' इलयादिना अग्न्यादिषु 

गतिभ्रतेः छयश्रव्णात न जीवेन कागादयो गच्छन्तीति चेत् , 
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न । वागादिल्यश्रृतेः ‹ आषधुर्खछोमानि. . . ' इतिवत् भाक्त- 
त्वादियथः ॥ 

प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता प्व 
ह्युपपत्तेः ॥ ५॥ 

यखोकादिपश्च्भिषु प्रथमे द्युरोकाभ्नौ ‹ तस्मन्नेतस्मिन्नस्नौ 
देवाः श्रद्धां जुहति ` इति श्रद्धाया आहू तित्वश्नरवणात् अपाम- 

श्रवणात् कथं पुरुषव चस्त्वमिति चेत, न । हि यतः 

' आपो हास्मै श्रद्धां संनमन्ते... इति श्रद्धाश्ब्देन तद्ध- 

तवस्ता एवापो ठक्ष्यन्ते। अतः प्र निरूपणयोरुपपत्तरियथः ॥ 

अश्चतत्वादिति चेन्नेष्टादिकारिणां 
प्रतीतेः ॥ ३ ॥ 

्रद्धाशब्दितानामपां पुरुषवचस्त्वेऽपि तद्रष्टितत्वं जीवस्य न 

युज्यते, अवादिवल्नीवस्याश्रतत्वादिति चेतत्, न । कतः; 

अथय इमे प्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूममभिसंभ- 

वन्ति इयादिवाक्यज्ञेषेण इष्टापू्तक्मकारिणां प्रतीतेरिलयथः॥ 

ननु इष्टादिकारिणां धूमादिमार्गेण चन्द्रलोकं गतानाम् 

“तहेवानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति ' इति देवैर्क्ष्यत्वं श्रूयते । 

अतः कथं तेषां स्वकमफरोपभोगसिद्धिरित्यत आह- 
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भाक्तं वानात्मवित्वात्तथाहि 

द्ोयति ॥ ७ ॥ 

वाङ॒ब्दः चोदितदोषनिरासा्थः । तेषाम् इष्टादिकारिणाम् 

अन्नत्वं भाक्तमेव, न मुख्यम् ; अन्यथा “स्वगकामो यजेत इति- 
श्रतिव्याकोपः स्यात् । अतः तेषामनात्मवित्त्वात् देबोपभोग्य- 
त्वमेवान्नत्वम् । तथाहि द्यति ° अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते ' 

इत्यादिश्रतिरियथः । तस्मात्परलोकभोगार्थं भूतसंपरिष्व- 

स्य रहणमिति सिद्धम् ॥ 

पूव क्मेसमवेतानामपां पश्चमाहूतौ पुरुषात्मना परिणाम- 
श्रवणं हैतुमभ्रिलय अबादिभूतपरिवेष्टितस्य जीवस्य रंहणसुक्तम् ; 

तदयुक्तम् ; स्वगोदवरोहतां जीवानां कमाोभावेन तत्समवेता- 
नामपामप्यभावादियाक्षेपसगयदमाह- 

क्रता्ययऽनुचायवान्दष्टस्मतिभ्यां 

यथलमनेवं च ॥ ८ ॥ 

अत्र पूवपक्षे अवरोहतां कर्माभावेन तदनुगुणतियैगादि- 
योनिप्राप्त्ययोगान्न कर्मफटेषु वैराग्यम्, सिद्धान्ते कर्मणः 
२. कृतादयया - सत्त्वद्विराग्यमिति फलभेद : । एवं हि 

धिकरणम् । स्वर्मिणामवरोहणं श्रूयते-- ‹ तस्मिन्याव- 
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त्सपातमुषित्वायैतमेवाध्वानं पुनमिवसन्ते ' इद्यादि । तत्र किं 

स्वगोदवरोहन्तः सानुशयाः, उत निरनुशाया इति संदेहे, निर- 

नुश्चया इति पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- कृतस्य स्वगेप्रापक- 

कमेजातस्य भोगेन अलयये नाशे अनुरयवान् अनुरायशब्दे- 
नामुष्मिकफटप्रापककमोतिरिक्तं कर्मोच्यते तद्वानेवावरोहति । 

कुतः, टृष्टस्मृतिभ्याम् ˆ तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह 

यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन् .-.' इयाद्या टष्रा प्रक्षा 

श्रुतिः; "प्रेय कमेफलमनुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशकालकुल- 

रूपायुःश्रुतवृत्तवित्तसुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते ' इति स्मरतिः, 

ताभ्यामनुश्चयवन्त एवावरोहन्तीति गम्यते । ते च येन मार्गेण 

चन्द्रोकमारूढाः तेनैवावरोहन्ति किं तद्विपरीतेनेयाकाद्ा- 
यामाह-- यथेतमनेवं च । यथेतं यथागतं धूमादिमार्भेण 
अनेवं च तद्धिपयेयेण वक््यमाणाश्रादिमर्गेणावरोहन्तीयथः । 

चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थति 
© 

काष्णोजिनिः | ९ ॥ 

ननु ‹ रमणीयचरणाः" इति श्रुतिः चरणाद्योन्यापत्ति दश- 

यति, नानुश्चयात्। अन्यश्चरणमन्योऽनुञ्चय इति नानुक्चयसिद्धि- 

रिति चेत्, न । यतः काष्णोजिनिराचाये इयं चरणश्रुतिरनु- 
कर 

ायोपरश्चणार्थति मन्यते ॥ 
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आनथक्यमिति चेन्न तद्पेश्चत्वात् । १० ॥ 

नलु चरणश्रुतेमुख्याचाराथपारेयागेन अनुङ्ञायाथेकत्वे 
आनथेक्यमिति चेत्, न । इष्टादिकर्मणामाचारनिर्बदयेत्वेन 

चरणापिक्षत्वात् चरणश्ुतेरथेवत्त्वमिय्थः ॥ 

वस्तुतः कमेचरणयोने भद इयाह- 
॥ र्वेति 

सुक्रतदुष्क्रत एवेति तु बादरिः । ११॥ 

बाद्रिस्त्वाचायः सुकृतदुष्कृते एव चरणङब्देनोच्येते इति 
मन्यते, छोके इष्टादिकारिणि श्रम चरति' इति कर्भचरणया- 
रभेदेन प्रयोगदहीनात् । अतः इष्टादिकारिणां चन्द्ररोकं 

गतानां पुनरवरोहाथेमनुशयो ऽस्तीति सिद्धम् ॥ 

पूवेम् दृष्टादिकारिण एव चन्द्ररोकं गच्छन्तीव्युक्तम , तद्- 

युक्तम् ; अनिष्टादिकारिणोऽपि गन्छन्त्विलयाभ्नेपसंगयेदमाह- 

अनिष्टादिकारिणामपि च श्चुतम् ॥ १२॥ 
अत्र॒ पूवेपक्षेऽनिष्टादिकारिणामविकेषेण चन्द्रखोकगते- 

रिष्टािकिरणं व्यथम्, सिद्धान्ते पापिनां चन्द्रखोकगयभा- 

३. अनिष्टादिका वात् तदथमिष्टादिकरणं साथकमिति फ- 

* यधिकरणम । भेदः । अत्र पापिनां चन्द्ररोकमतिरस्ि 
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न वेति संदे, पूवः पक्षः--अनिष्टादिकारिणामपि चन्द्ररोक- 

गमनम् “येत्र के चास्माद्ोकाल्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे 
गच्छन्ति ' इति श्रुतम् । अतो धर्मिण एव चन्द्रटोकं गच्छन्ती- 

त्येतदसंगतमियथः ॥ 

एवं पूवेपक्षे सिद्धान्तः-- 

संयमने त्वनुभूयेतरबामारोहावरादौ 
तद्रतिददोनात् ॥ १३ ॥ 

तुशब्दः पृवेपक्षनिरासाथः । संयमने यमालये स्वपापा- 
नुरूपा यामीयोतना अनुभूय पुनरिमं टखोकं ॒प्रयवरोहन्ति 
इयेवंभूतावेव तेषां पापिनामारोहावरोहो भवतः । कुतः, 
तद्रतिदरनात् *अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुन- 

वेरामापद्यते मेः इति श्रुतौ यमवश्चत्वलक्षणतटरतेदैदौनादि- 
यथः ॥ 

स्मरस्ति च ॥ १४॥ 

मन्वादयः शिष्ठा; पापिनां नरकभोगं स्मरन्ति। अतश्च 

धर्मिणामेव चन्द्ररोकगमनं नान्येषामित्यथः ॥ 

अपिच सप्त ॥ १५॥ 
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अपि च सप्र रौरवादयो नरकाः पापफरभूमित्ेन स्म. 
यन्ते पौराणिकैः; तान् पापिनः प्राप्रवन्ति, न चन्द्रलोकमि- 

यथे: ॥ 

ननु पापिनो यामीयौतना अनुभवन्तीति यदुक्तम् , तद- 
संगतम् ; रौरवादौ चिच्रगुप्रादीनामधिष्ठातृतस्मरणादित्यत 
आह-- 

लच्रापि च तदयापारादविराोधः।॥ १६ ॥ 

तत्रापि च रौरवादिषु तस्यैव यमस्याधिष्ठावृत्वव्यापाराद- 
@ भ, 

विरोधः, चित्रगुप्रादीनां यमप्रथुक्तत्वादिति भावः ॥ 

उपासकानामचिरादिमागः, केवटकर्मिणां धूमादिमामे इति 
श्रतिस्मरयादिषु व्यवस्था । तथा च एतन्मामैद्रयश्रष्टानां 

पापिनां तृतीयमार्गोक्तरपि न तेषां चन्द्ररोकप्राप्रिरियाह-- 

 विव्याकमेणोरिति तु परक्रतत्वात् ॥ १७ ॥ 
; अथेतयो पथोर्न कतरेणचन तानीमानि श्रुद्राण्यसक्ृदा- 

वर्तीनि भूतानि मवन्ति....' इलयादौ एतयोरिति पदस्याथेः 
सूत्र विद्याकमेणोरितीति । कुतः, विद्याक्मणोरेव देवयानपि- 
तृयानासकमागेद्रयसाघनतन प्रकृतत्वात् , प्रकूतवाचकत्वमे- 

तच्छब्दस्य युक्तमियथः। सूत्रे तुशब्देन ‹ चन्द्रमसमेव ते सर्वे 
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गच्छन्ति इति श्रुतिप्रयुक्तदाङ्कानिरासः । कुतः, सवेङञाब्दस्य 
पुण्यपुरुषमात्रपरत्वादिति भावः ॥ 

ननु ‹पच्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति" इति 

संख्यानियमेन देहप्राप्यभिधानात्तदथं पापिनां चन्द्ररोकगम- 

नभङ्गीकतेव्यमिस्यत आद- 

न तृतीये तथोपल्व्धः ॥ १८ ॥ 

तृतीये मार्गे प्रविष्टानां पापिनां देहप्राम्यथमाहुतिसंख्या- 

नियमो नादतव्यः । कुतः, तथोपर्व्धः संख्यानियमं विनैव 
: जायस्व ब्रियस्वेयेतन्तृतीयं स्थानम् ' इति श्रुतौ दृतीये मार्गे 
देदप्राप्रेरपर्व्धेरिलयथः । इष्टादिकारिणामेवायं संख्यानियम 

इति भावः ॥ 

स्मयनेऽपि च लोके ॥ १९ ॥ 
अपिच रके भारतादौ द्रोणधृष्युन्नादीनामयोनिजव्ं 

स्मयते । तत्र द्रोणादीनां योषिदाहुतिरेका नासि, चृष्युम्ना- 
दीनां योषिस्पुरुषविषये द्वे आहुती न स्तः इवयाहुतिसंख्या- 

नियमो नास्ति; एवमन्यत्रापीति भावः॥ 

९ 
द्द्ानाच ।॥ २० ॥ 

[७ क के क के (५ = क किं च लाके जरायुजाण्डजस्वेदजाद्धिजेषु चतुर्विधदेहषु 
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स्वेदजोद्धिल्लयोः स्रीपुव्यक्तिसंयोगं विनैबोत्पत्तिदहौनान्नाहुति- 

संख्यानियम इयथः ॥ 

ननु "त्रीण्येव बीजानि भवन्ति आण्डजं जीवजमुद्धिल्म् 

दरति शरीरत्रेविध्यश्रवणात् कथं चातुर्विध्यमिलत आह-- 

तृतीयराब्दावरोधः संशाकजस्य ॥ २१॥ 

रुतौ “आण्डजं जीवजुद्धि्नम् ' इयल् ठृ तीयशब्दे ने द्धिश- 

व्देनावरोधः संप्रहः संदोकजस्य स्वेदजस्य । वृक्षादिकं प्रथि- 

वीमुद्धिय जायते, स्वेदजं तु जलमुद्धियेत्युभयोरवयवाथंत्वा- 

विरोषात्तेनास्य संग्रहः कृतः । न द्यतावता चातुषिध्यहानि- 

भवतति, स्थावरजङ्गमात्मकत्वेनोभयोर्भदस्य दुरपहवत्वात् । 

अतः अनिष्टादिकारिणां न चन्द्रखोकप्रापिः, अपि तु इष्टादि- 

कारिणामेवेति सिद्धम् ॥ 

पूर्वं ततीय स्थानमिति स्थानङाब्दस्य मागेद्रयोपक्रमसा- 

मर्थ्यात॒तृतीयमार्गोपलक्षकत्वमुक्तम् । न तथेह भवति श्तेः 

साद श्यठक्षकलत्वम् , तत्र मानाभावादिति प्रत्युदाहरणसंगत्येद- 

माह- | 

तत्साभाव्यापसिरुपपत्तेः ॥ २२॥ 

अञ पूर्वपक्षे भवति शरुतसख्यत्वसिद्धिः, सिद्धान्ते गौण- 
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त्वासिद्धिरिति फलभेदः । पूवमिष्टादिकारिणे।ऽवरोहन्तीत्युक्तम् ; 
४. साभाग्यापत्य- अत्र तेषामवरोहप्रकारञ्िन्त्यते । श्रूयते ह्यव 

धिकरणम् । रोहश्चुतिः-- “ अथेतमेवाध्वानं पुनर्मिवर्तन्ते 
यथतमाकाशमाकाशाद्रायु बायुभूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वाभ्रं 
भवत्यभ्रं भूत्वा मेघो भवति मेघे भूत्वा प्रवषेति ` इति । 
तब किं स्वगादवरोहन्तो जीवा आकाञ्चादिस्वरूपं प्रतिपद्यन्त, 

उत तत्साम्यामिति विये, आकाञश्चादिस्वरूपमिति पूवैः पक्षः । 

सिद्धान्तस्तु- जीवानां तैः आकाङादिभिः साभाग्यापत्तिः 

समानो भावो रूपं येषां ते सभावा; तद्भावः साभाव्यं साद्य 

तस्यापत्तिः प्राभि; । कुतः, उपपत्तः चन्द्रखोकं गतानामनुरा- 

यिनां प्रव्त्तफक्म॑क्षयददनजनितद्ोकाभ्निना दद्यमानमिद 

रहारीरं करकादिवद्िटीयमानमाकाशसमं भवतीत्येतदुपपद्यते । 
न ह्यन्यखान्यभावो मुख्य उपपद्यते । तस्मात्सा रयमेव प्रति- 

पद्यन्त इति सिद्धम् ॥ | 

` इत्थं पूर्वमाकाद्ञादिषु वर्षान्तेषु पपूवेसाटश्यानन्तरयुत्त- 
रोत्तरसादश्यमिस्युक्तम् , तदुपजीव्यान्यद्धिचायेत इति उपजी- 

व्योपजीवकभावसंगत्येदमाह- 

नातिचिरेण विषात् ॥ २३॥ 
अत्र पूवेपक्षे अधिकारिणः सर्वत्र तत्सादश्यपरिहारार्थ 

73 19 | 
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कतेव्यस्य प्रयत्नस्य गोरवम् , सिद्धान्ते तदर्थं कर्तैव्यप्रयननस्य 
कचिलाघवं क्रचिद्रौरवमिति फलभेदः । तत्र किं जीवः चिर- 

९५. नातिचिरा- काटमेव साट श्येनावस्थाय अपरसादृशयं 

धिकरणम् । गच्छति, उताल्पमस्पमिति विशये, निया- 

मकाभावात् अनियम इति पूवः पक्षः । सिद्धान्तस्तु -- जीवो 

नातिचिरेण अस्पमस्पं कालमेवाकाशादिवषान्तेः सादृरये- 
नावस्थाय वषेधाराद्रारा प्रथिवीं प्रविशति । कुतः, ब्रीष्यादि- 

भावापच्यनन्तरं ‹अतो वै खलु दुर्मिष्प्रपतरम् ` इति विश्ञे- 
पात् ततः पूर्व सुनिष्प्रपततरप्तं प्रतीयते । तत्र ब्रीह्यकाञ्चादौ 
जीवस्य प्रतीयमाने सुखदुःखे चिरकाखावस्थानार्पकाटाव- 

स्थाने भवतः, न मुख्ये ; तदानीं विना स्थूलङारीरं छिङ्गशारीर- 

मात्रेण सुखदुःखोपभोगासंभवात् । अतो ब्रीह्यादिग्रवेश्ात् 
पूवमल्पमत्पमेव कारं तत्सादृश्येनावस्थानमिति सिद्धम ॥ 

पूवै दुर्निष्प्रपतरशब्दस्य चिरकाङावस्थानटक्षकतसेऽपि 

प्रकृते व्रीह्यादिभावेन ‹ जायन्ते ` इति जीवजन्मश्रुतेः मुख्यत्व- 
संभव इति प्रत्युदाहरणसंगत्यदमाह-- 

अन्याधिष्ितेषु पूवेवदभिलापात् ॥ २४८ ॥ 
अत्र पूवेपक्षे ब्रीह्यादिजन्मनो मुख्यत्वेऽनुरायिनां तत्प- 

रिहारायाधिकारिणाधिकं प्रयतितव्यम् , सिद्धान्ते तदीय- 
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६. अन्याचिष्टि. संसगमात्रं निराकतुं नाधिकं प्रयतितव्यम् 
ताधिकरणम् । इति फटमेदः । तस्मिन्नेवावरोह " त इह 

व्रीहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिरुमाषा इति जायन्ते" इति 

श्रुयते । तत्र किं व्रीह्यादिभावेन जीवानां जनिश्तिः मुख्या, 

उत जीवान्तरेणाधिष्ठिते व्रीह्यादौ संसगमामिति विश्य, 

मुख्येति पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- अन्येर्जविरधिष्ठिते 
त्ह्यादौ संसगेमाबमनुश्चयिनां भवति । ऊतः, पू्वैवदभि- 
लापान यथाकाञ्ञादिवषौन्तेषु कर्मेपरामश्शमन्तरेणैव प्रवेश्च 

उक्तः; एवं व्रीह्यादिष्वपि कर्मपरामरी विनैव प्रवेशाभिरापात्। 

अतः कमपरामद्ोभावात् न व्रीह्यादिषु अनुदयिनां सुखदुः 

खभोक्तृत्वम । यत्र तु तद्धोक्तृतं तत्र कमपरामडः ‹ रमणी- 
यचरणाः ` इयादिना दश्यते । तस्माज्निश्र॒तिः संसगेमात्रा- 

भिप्राया, न मुख्या इति सिद्धम ॥ 

अदुडमिति चेन्न रचाब्दात् ॥ २५ ॥ 

ननु ज्योतिष्टोमादिकं कमं पडयुहिंसादियोगादशचुद्धम् ; तत्का- 
रिणामनुश्चयिनां ब्रीह्यादिस्थावरेषु दुःखानुभवा्थं मुख्यमेव 

जन्मास्त्विति चेत्, न ; शब्दात् विधिक्ञाखात अग्रिष्टामादेध- 

मेत्वेनाचगतत्वात् न दुःखहेतुत्वमियथंः ॥ 
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किं च- 

रेतःसिग्योगोऽथ ॥ २६ ॥ 
अथ ब्रीह्यादिभावानन्तरम् अनुशयिनां : रेतः सि- 

च्चति ` इति रेतःसिक् , तद्योगः तद्भावः ‹ यो रेतः सिश्चति 
तद्भूय एव भवति ' इति श्रुतावाम्नायते । न श्यत्रालुदायिनां 
रेतःसिग्भावो मुख्यः संभवति, इदानीं पुरुषं प्रविष्टत्वेन अप्रा- 
प्रयौवनत्वात् । अतः तद्धावः तत्संसर्गो वाच्यः । तथा 
ब्रीह्यादावपि संसग एव, आकारशादावपि संसगस्यैवावगततवेन 
संदंरान्यायादिति भावः ॥ 

ननु अनुश्यिनां सवत्र सेसरीस्थैवाङ्गीकारे मुख्यं जन्म 
कापि न स्यादिलयत आद- 

योनेः हारीरम् ॥ २७ ॥ 
योनौ रेतसि निषिक्ते ततः सुखदुःखोपभोगयोग्यं कर्मोपा- 

जितं शरीरम् अनुशयिनां जायत इति (रमणीयचरणाः' इलया- 

दिश्षाखरमाह । तस्मात् ब्राह्यणादियोनावेव अनुशयिनां मुख्यं 

जन्म न ब्रीह्यादाविति गल्यागतिविवेककरतं वैराग्यं ज्ञानसा- 

धनमिदयनवद्यम् ॥ 

इति श्रीब्रह्मसृतरद्रत्तौ बह्मतच्व- 

प्रकारिकायां तृतीयाध्यायस्य 

प्रथमः पादः ॥ 



दितीयः पादः ॥ 

इत्थ गलयागतिनिरूपणेन कमफटेभ्यो विरक्तस्य महा- 
वाक्याथेज्ञानाय तत्त्व पदार्थावस्मिन्पादे शोध्येते इति हैतुहेतु- 

मद्धावसंगलया द्ितीयः पाद आरभ्यते । तत्र पूर्वं गयागति- 
चिन्तया जाग्रदवस्था निरूपिता ; तदनन्तर त्वेपदाथंस्य स्वयं- 

ञ्योतिष्टसिद्धये स्वप्रवस्थां निरूपयितुमिदमाद-- 

सध्ये खष्टिराह हि ॥ १॥ 
पादान्तरत्वादव्यवहिताधिकरणेनास्य न संगलयपेक्षा । 

अल पूवेपक्षे व्यावहारिकस्वप्रावस्थातो जीवस्य प्रथक्रणा- 

१. सध्या- योगात् स्वयज्योतिष्ठासिद्धिः, सिद्धान्ते 

धकरणम् । तद्योगात्तत्सिद्धिरिति फटभेदः । एवं हि 

स्वप्रमधिकृय श्रूयते-- (अथ रथान्रथयोगान्पथः सखंजते ' 

इति । तत्र किं सख्प्रसष्टिः व्यावहारिकी, उत मायामात्र 

मिति संदेहे, पूवैः पक्षः-- संध्ये जाप्रत्ुषुस्योः संधो भवे 
स्वप्रे सृष्टिः व्यावहारिक्येव, हि यस्मात् ‹ अथ रथान्..." 
इयादिका श्रतिरेवमाह ॥ | 
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किं च-- 

निमोतारं चेके पुच्रादयश्च ॥ २॥ 
एके शाखिनो जीववत्तथा अस्मिन्नेव स्वप्रे कामानां 

निमोतारमीश्ररमामनन्ति ‹य एष सुप्रेषु जागर्ति कामं कामं 
पुरुषा निर्मिमाणः ' इति । पुत्रादयश्च तत्र कामा अभिधीयन्ते 

काम्यन्त इति । एवं च स्वप्रसरष्टिः व्यावहारिकी, ईशरकलतक- 

त्वात् क्षियादिवत्-- इव्यनुमानमनेन सूत्रेण सूचितम् । 

तस्मात् पूर्वोदाहृतश्रया एतदनुमानेन च स्वप्रसष्टिः व्याव- 

हारिकीति सिद्धम् ॥ 

एवं पूवेपक्ष सिद्धान्तः- 

मायामा तु कात्सन्यनानभिव्यक्त- 
स्वरूपत्वात् ॥ २ ॥ 

तुः पूवेपक्षनिरासाथेः । स्वप्रसष्िः शुक्तिरूप्यवन्मायामा- 

त्रम् । कुतः) कात्स््येनानभिन्यक्तस्वरूपत्वात् न हि कार्त्स्येन 

देशकाटखादिसंपत्त्यबाधरूपषरमाथवस्तुधर्मण अभिव्यक्तस्वरूपः 

स्वप्र: । अतः ताटश्चधर्मेणानभिन्यक्तस्वरूपत्वात् प्रातिभासिक 

एव स्वप्र: । यदुक्तम् “अथ रथान्रथयोगान्पथः स्रजते' 

इति, तञ्च (न तल रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्तिः 
दइयेवमादिकया श्रयेव परितम । यच्चानुमानमुक्तम् , तत्रोचि- 
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तदेशकाटादिजन्यत्वमुपाधिः हेत्वसिद्धिश्च ‹स्वयं विहय 

स्वयं निमाय... ' इत्यादिना श्रुयन्तरेण स्वप्रसष्टेः जीवकतै- 

कत्व श्रवणात् । अतः स्वप्रद्ष्टिर्मिथ्येति सिद्धम् ॥ 

नलु स्वप्रस्य मिध्याते तत्सुचितोऽप्यथः सयो न स्यादि- 

याक्षङ्कधाह-- 

सचक्श हि श्युतेराचक्षते च तदिद्ः।॥४॥ 

स्वप्रे जायमानः सख्ीददोनादिः सय एव, स च सस्य 

साध्वसाधुवस्तुनः सूचको हेतुः । तथा हि-- ‹यद। कमैसु 

काम्येषु ख्यं स्वप्रेषु पश्यति । समृद्धि तत्र जानीयात्! 

इत्यादिश्रतेरवगम्यते । आचक्च॒ते च स्वप्राध्यायविदः शुभा- 
युभसूचकत्वं स्वप्रदशनस्य । वस्तुतस्तु दर्शनस्य सत्यादयर्थरू- 

षितत्वेन असत्यत्वेऽपि श्ुक्तिरूप्यज्ञानस्य सलयहषोदिजनक- 

त्ववत् सयडुभादिसूचकत्वमविरुदधम् इति भावः ॥ | 

ननु पूवैमुचितदेश्चादिनिमित्ताभावात् स्वप्नो मायेत्युक्तम् 

अयुक्तम् , ेश्रयेयोगात् संकस्पमात्रेणापि सलयसष्टेः संभवा- 

दिलयाशङ्कयाह-- 

पराभिध्यानात्त् तिरोदितं ततो छस्य 
बन्धविपयेयौ ॥ ५ ॥ 
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अस्य जीव तिरोहितमेश्वय परस्येश्चरस्य अभिध्यानात् 
आभिमुख्येन ध्यानात् अभिव्यक्तं भवति । कुतः. ततः 

तस्मात् अज्ञातादीश्चरात् बन्धः, ज्ञाताद्विपयेयो मोक्षः इति 

‹ ज्ञात्वा देवं स्वैपाहापहानिः क्षीणे: छरौजन्ममव्युप्रहाणिः । 
तस्याभिध्यानात्तृतीयं देहभेदे विश्रैशवर्य केवल आप्रकामः ' 

इतिश्रुतिदंशंयति । एवं च जीवेश्वरयोरभेदेऽप्यैश्रयैस्य तिरो- 
हितत्वात् न जीवस्य संकल्पमात्रेण सष्टृत्वमिति भावः ॥ 

ननु जीवस्येश्रयैतिरोभावे को देतुरियाशङ्कधाह-- 

देहयोगाद्वा सोऽपि ॥ ३॥ 

सोऽपि जीवस्येश्वर्यतिरोभावः देहयोगात् देहादावात्म- 

त्वाभिमानटक्षणाविदयावशात् , यथा भस्मयोगाद्रहः प्रकाशन- 

रशाक्तितिरोभावः तद्रदियथेः । वाशब्दः इश्ररत्वासभवरशङ्कानि- 

रासाथेः, अभेदस्याग्रायसहसखप्रसिद्धत्वात । अतः स्वप्रप्रप- 

च्वस्य मायामात्रत्वेन ततो विनिमुक्तस्य जीवस्य स्वयञ्योति- 

सिद्धिरिति ॥ 

इत्थं बाह्यकरणोपरमरूपं स्वप्रं जीवस्य स्वयंज्योतिद्र्थ 

विचायं, अन्तःकरणोपरमरूपां सुषु प्रतियोग्यनुयोगिभाव- 

सगदया विचारयति- 
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तद मावो नाडीषु तच्चरलेरात्मनि च ॥ ७॥ 

अनर पूवेपक्षे स्थानविकल्पाज्ीवस्य ब्रह्यैक्यानिर्णयः, सि- 
दान्ते स्थानसमुञ्चयात्तन्निणेय इति फलभेदः । अत्र सुपुप्रिवा- 

२. तदभावा- क्यानि विप्रतिपन्नानि दृश्यन्ते; “आसु तदा 
धिकरणम् । नाडीषु सप्रो भवति' इति सुषुप्निकरारे नाडी- 

प्रवेशः श्रूयते, कचित् ‹ ताभिः प्रयवसरप्य पुरीतति शेते ' 
इति, कचित् य एषोऽन्तषटैदय आकाशचस्तस्मिज्छेते " इति । 
तत्र किं जीवस्य नाडीपुरीतत्परमात्मनां मध्ये यत्र कचित् सुषु- 
प्रिरिति विकस्पः; उत नाडीपुरीतस्परवेशानन्तरं परमात्मन्येवे- 
ति समुश्चय इति संशये, एकफरत्वान् व्रीह्यादिवत् विकल्प 
इति पूवेः पश्चः। सिद्धान्तस्तु-- तदभावः स्वप्राभावः सुषुपिः, 
नाडीषु आत्मनि च इति नाडथादीनां समुञ्चय एव, न विक- 
स्पः । स च समुच्चयो नाडीपुरीतत्पवेशं विना सत्संपत्तेरभा- 
वान्नाडीपुरीततोः गुणभूततया परमात्मनः प्राधान्येनावगन्त- 
व्यः । कुतः, तच्छरृतेः तस्य॒ नाड्यादीनां सुपुपिस्थानत्वस्य 
भरुतत्वात् , उक्तसमु्चयानङ्गोकारे श्रतीनां संग्रहो न स्यात् 
इति भावः ॥ 

कि च-- 

अतः प्रवोधोऽस्मात् ॥ ८ ॥ 
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यतः परमात्मेव सुपुपिस्थानम्, अत एव हेतोः अस्मात् 
परमात्मनो जीवस्य प्रबोध उपदिश्यते । ‹ सत॒ आगम्य न 
विदुः सत आगच्छामहे ' इति सद्रूपा परमात्मनः सका- 

रात् जीवा अगच्छन्त इति श्रवणात् अन्यस्य सुषुपिस्था- 

नत्वे इदं श्रवणं बाध्येत, अन्यत्र सुतप्रस्यान्यस्मात् सयुत्थाना- 
योगादिति भावः । तस्मात्सुषुप्रौ मिध्याज्ञानाभावमात्रेणेव 
ब्रह्मसंपत्तः सत्त्वान्मूलाज्ञाननिवृत्तो साकल्येन ब्रह्मसंपत्तिरवि- 

रुद्रेति । अतो जीवस्य ब्रह्मैक्यमिति सिद्धम् ॥ 

पूवे सुषु्यन्ते परमात्मनः सकाश्चाजीवोत्थानश्रतः पर- 

मासमेव सुषुपरिस्थानमित्युक्तमयुक्तम् , सुप्रादन्यस्य प्रवोधसंभ- 

वेन सुप्स्य नाङ्यादिस्थानत्वसभवादिदयाक्षेपसगयेदमाह-- 

स एव तु कमोनुस््रतिराब्दविधिभ्यः ॥ ९॥ 
अच्र पूर्वपक्षे सुप्रस्येवापुनराव्ृत्तिरूपमुक्तिसिद्धो ज्ञानवेय- 

थ्यम् , सिद्धान्ते त्वज्ञातन्रह्मात्मना स्थितस्याज्ञानबटेन तस्यै- 

३. क्मानुस्मृति- वोत्थानावरयम्भावादज्ञाननाशाय ज्ञानसा- 
शब्द विध्यधि- थेक्यमिति फटमेद्ः । तन्न यः सुप्रो जीवः 

करणम् । सएव प्रतिबुध्यते › उत सपव अन्यो वेय- 

नियम इति संशये, अनियम इति पूवः पक्षः । सिद्धा- 

न्तस्तु- यः सुप्नो जीवः स एव प्रतिबुध्यते नान्यः । कुतः, 
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कमानुस्मरतिशब्दविधिभ्यः पश्चभ्यो हेतुभ्यः । दिनद्रयसाध्यस्य 
कमणोऽ कृत्वा सुप्तः पुनरुत्थायावरिष्मर्धं करोति । अनु- 
शब्देन प्रयभिज्ञा सूच्यते, योऽहमतीतेऽप्यहनि घटमद्राक्षं 

स एवेतं घटं स्प्र्ञामीयाद्याकारा ; पश्चात्स घट इव्यादि- 
स्मरणं स्मृतिशब्दे नोच्यते । पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्र- 

वति बुद्धान्तायैव ` इयादिश्रुतिसमूहः शाब्दरशब्देनोच्यते । 
कमेविद्याविधयो विधिशब्देनोच्यन्ते। यदि सुमस्य पुनर्नो 
त्थानम् , तर्हिं उक्तहेतवो बाध्येरन् । अतः सुप्र एवोत्तिष्ठ- 

तीति सिद्धम् ॥ 

पूर्वं सोऽहमिति प्रयभिज्ञानात् सुषुपमप्रतिवुद्धेक्यसुक्तम । 
तद्द्िशेषाभावभ्रयभिज्ञानात् सुपुप्निरेव मूर्छति टृष्टान्तसंग- 
येदमह- 

मुग्धेऽधसं पत्तिः पारदोषात् ॥ १०॥ 
अत्र पूेपक्षे मृच्छीतिरेकाथ न प्रथक्प्रयतितन्यम्; 

सिद्धान्ते प्रथक्प्रयतितव्यभिति फलभदः । अत्र किं मूच्छा- 
. ७. मुग्धाधि- वस्था सुषुप्यन्तगैता, उतातिरिक्तेति सदेहेः 

करणम् । सुषुप्यन्तगेतेति पूवे: पक्षः । सिद्धान्तस्तु- 
न तावत्स्वप्रजागरिते मूच्छोवस्था, अत्र ज्ञानाभावात् ; नापि 
मरणावस्था, प्राणोष्मणोः सत्वात् ; नापि सुषुप्निः, भयानकव- 
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द्नवनत्त्वादिलक्षणभेदात्; किंतु परिशेषात् प्रसक्तस्य प्रतिषेधे 

अन्यत्राप्रसङ्गाच्छिष्यमाणे वस्तुनि यः: सप्रययः स परिहोषः, 

तस्मात् मुग्धे सुग्धिमूच्छीवस्था तदवस्थापन्ने विशेषज्ञानराहि- 
त्यादिना अर्धेन धर्मजातन मूच्छावस्थायाः संपन्नत्वात् अर्धन 
कम्पनादिना मरणावस्थाधर्मजातिन च युक्तत्वात् अधंसंपत्तिः 

मूच्छीवस्था सुपुप्निव्यतिरिक्तेवेयनवद्यम् ॥ 

इत्थं चतुभिरयिकरणेः उदेरयत्वेन प्रथमं जिज्ञास्यं तवं 

पदाथ स्वप्रकाशचिदेकरसं सवोवस्था विनिभक्तं नि्विरोषं सं- 
शोध्य, तज्जिज्ञासोापर मानन्तसेसवसरसंगत्या विधेयत्वन जिज्ञा- 

स्यं तत्पदार्थं शोधयितुं पाद्ञेषमारममाणो मूच्छवस्थायाः 
विरुद्धसुषुप्निमरणावस्थोभयधमेवन्ववत् ब्रह्मणोऽप्युभय रूपत्वं 
भवत्विति टष्टान्तावान्तरसंगव्येद माह - 

न स्थानतोऽपि परस्योभयचिङ्ग 
सवेच्र हि ॥ ११॥ 

अत्र पूवैपक्षे द्विरूपं ब्रह्म ध्येयम् , सिद्धान्ते निर्विशेष- 

मेवेति फलभेदः । अत्र ' सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः ' इया 

५. उभयलिङ्गा- दिना ब्रह्मणः सविशेषत्वं श्रूयते, ‹ अस्थूल- 

धिकरणम् । मनणु ' इटयादिना निर्षिराषत्वम् । तत्र 
किम , उभयश्रयनुरोधात्् उभयरूपं ब्रह्म, उतेकरूपम् ; एक- 
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रूपमित्यत्रापि सविशेषं निर्विशेषं वेति संदेहे, द्िरूपमिति 
पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- न तावत्परस्य ब्रह्मणः उभयलि- 
ङ्गम् उभयरूपत्वं संभवति, सस्यस्य वस्तुनो द्वैल्प्यायोगात् ; 

न द्येकमेव वस्तु एकदा तद्रत्तदभाववच्च दृष्टम् । एतेन 
मृदछोवस्थादुष्टान्तो वेलक्षण्यान्निरस्तः । नापि स्थानत उपा- 

धित उभयरूपत्वं तारकं युक्तम् , अभ्भिसंयोगमात्रेण जट- 

स्थोष्णस्य तत्स्वभावत्वादरोनात्। अत एकरूपत्वमेव ब्रह्मणः ; 

हि यस्मात् सर्वत्र सर्वेषु वेदान्तेषु ' अराब्दमस्पदौमरूपम् ' 
इ्यादिब्रह्मपरेषु सविदोषत्वनिर।सेन निर्विशेषमेवैकरूपं नद्यो- 

पदिहयत इत्यथः । 

न भेदादिति चेन्न प्रत्यकमतद् चनात् ॥ १२॥ 

ननु न निर्बिशेषमेव ब्रह्म | कुतः, भेदात् प्रतिविद्यं 

ब्रह्मण आकारभेदेन भेदात्; कस्यांचित् विद्यायां चतुष्पाद्भ्यो 

पदिङ्यते, कस्यांचित् षोडशकलम्, कस्यांचित् तररोक्य- 

शरीरं वैश्वानराख्यम्। तस्मात् सविशेषमपि श्रतिसामथ्योदङ्गी- 

कलेज्यमिति चेत्; न ; प्रत्यकं प्रत्युपाधि अतद्रचनात् अभेद- 

वचनात् ‹ यश्चायमस्यां प्रिथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः ' 

इ्यादिश्ुतौ ब्रह्मणः सर्वोपाधिषु प्रथिव्यवादिषु अभेदश्रवणा- 

दिलथेः ॥ 
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छ. ॐ क 

अपि चवमके ॥ १३॥ 

अपि चैके शाखिनः ‹मृलयोः स मृप्युमाप्रोति य इह 
नानेव परयति ` ° नेह नानास्ति किंचन ` इयेवं भेदनिन्दापू- 

वेकमभेदमव ब्रह्मणः समामनन्ति इयथः ॥ 

(9 ् (93 ननु सगुणनिगुणपरे श्रतिद्रये सति कथं निगणे ब्रह्मणि 
पक्षपातः; तत्राह-- 

अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् ॥ १४ ॥ 

रूपादिहीनं निर्विेषमेव, ब्रह्यावधारयितव्यम्, न सवि- 

रोषम् । कुतः, “अस्थुटम् ` इत्यादिनिपेधङ्ाखस्य निगणत्रह्मप्र- 
धानत्वादियर्थः । उपासनावाक्यानां सविहोषत्व तात्पयोभा- 

वात् , तत्तात्पयोङ्गीकारे वाक्यभेदापत्तेः, इतरेषां सविशेषवा- 

क्यानां प्रयक्षादिसिद्धप्रपश्वानुवादकत्वेन निर्विदोषपरत्वात् , 

 तदनन्यत्वम् ` इत्यादिना प्रपश्चामिध्यात्वसाधनाच्च, न सवि- 

दोषत्वं ब्रह्मणः प्रामाणिकमिति भावः ॥ 

ननु तर्हिं सविोषश्रुतीनां का गतिरित्यत आह-- 
ॐ, € + प्रकाद्रावचावेयथ्येम् ॥ १५. ॥ 

यथा सूयोदिप्रकाश्चो वक्रवंश्ाद्युपाधिना वक्र इव त्रजुरिव 
भवति, तद्रत् ब्रह्मापि प्रथिव्यादयुपाधिवश्ातन तत्तदाकारमिव 
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भवति। तादृशोपाधिक।कारः सविोषश्रुतीनां गतिरिति तासा- 
मतरैयर्थ्यं निरथकत्वाभाव इयथः ॥ 

ननु कीदृशं निर्विरोपं ब्रह्मेयत आह-- 

आदह च तन्मात्रम् ॥ १६ ॥ 

४ स यथा सेन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स रसघन एवैवं 
वा अरेऽयमात्मानन्तरोऽबाह्यः कृत्स्रः प्रज्ञानघन एव ` इति 

श्रुतिः तन्मात्रं चेतन्यमात्रं स्वप्रकाशं चिदेकरसं निर्विशेषमा- 

हेत्यथेः ॥ 

किं च प्रपच्चप्रव्याख्यानमुखेन ब्रह्मण उपदेशादपि ब्रह्म 

निरवशेषमेव ; सविरोषत्वे तद्राक्येरेव तत्सिद्धेः प्रत्यास्यानो- 

पदेश्ानथक्यं स्यादिव्याह-- 

ददहोयति चाथो अपि स्मयेते ॥ १७ ॥ 

¦ अथात आदेशो नेति नेति ' इत्यादिश्रृतिः प्रपच्चनिषध- 

मुखेनैव ब्रह्म दर्शयति । सौत्राथोशब्दः तथा्थैः । तथा स्मयत 
च -भगवद्रीतासु निषेधमुखेनैव ब्रह्म “अनादिमत्परं बह्म न 
सत्तन्नासदुच्यते ` इति ॥ 

किं च विश्िष्रटष्ठान्तोक्तिरपि निर्विंशेषत्वमस्य गमयती- 

त्याह-- 
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अत्त एव चोपमा ९.्दवत् ॥ १८ ॥ 

यत एवायमात्मा चैतन्यैकरसः परप्रतिषेधोपदेरयो निर्वि- 
शेषः, अत एवौपाधिकं सविराषत्वमाद्ाय सूर्यकादिवत् जल- 
गतसुरयप्रतिबिम्बादिवत् इत्युपमोपादीयते मोश्चशास्तेषु ‹ यथा 
ह्ययं अयोतिरात्मा विवस्वानपो भिन्ना बहुधैकोऽनुगच्छन् । 
उपाधिना क्रियते भेद्रूपो देवः क्षेत्रेष्वेवमजोऽयमत्मा । 

इत्यादिषु । एवं च एतदृष्टान्तबलादपि ब्रह्मणो निर्विशेषत्व- 

मिति सूत्राभिप्रायः ॥ 

टृषटान्तत्रैषस्यं शाङ्ते-- ` 

अम्बुवदग्रहणात्त न तथात्वम् ॥ १९ ॥ 
यथा अम्बु सूयौन्मूतात् भिन्नं दूरस्थं मू्तं॑गृह्यते, तदत् 

अमूतोत्सवात्मकादात्मनो भिन्नदूरस्थोपाधेरग्रहणात् न तथात्वं 

न सुयेतुस्यत्वमिति राङ्ाथः ॥ 

अत्रोत्तरमाह- 
। © व्रखिदहासमाक्तवमन्तभावादुभय- 

सामञ्जस्यादेवम् ॥ २० ॥ 
सूयम्र्तिं यथा निम्बख जलान्तभूतस्य जलगतबृद्धिहास- 

भाक्त्वं न वास्तवम् , एवं निर्विशेषस्य परमात्मनो देहादयुपा- 
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ध््रन्तभौवादेहादिमतव्द्धिडाखभाक्त्वं न स्वायाविकम् इत्पे- 
ता्रताहेनोभसोः द्टान्तद्रौन्तिकयोः साम खस्याद्चवति सू- 
यीदिकृष्ान्तः । न हि रष्ठान्तदृाष्ौन्तिकयोः सूबीरोन समस्डं 

कयत राक्रेषापि वक्तुम् , लत्वे तवुच्छदादिति भाबः 

किं च आगतरैकसमधिगम्ये ऽर्थे न पयैनुयोग इत्याद- 
न क 
ददरना-॥ २१॥ 

परस्य ब्रह्मणो दृहान्तरातुप्रवेश्स्य प्रतिदिम्बभावरूपस्य 
° पुर्चके द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः । पुरः स्र पी भूता 
पुरः पुरुष आविशत् ' इत्यादिश्रुतौ दञ्चेनात् । अतो नि- 
विंरोषमेव चैतन्येकरसं ब्रह्मेति सिद्धम् ॥ 

पूजे मिपेधश्रुतिभिः ब्रह्म निर्विशेषं सिध्यतीत्युक्तमयुक्तम् , 
त्भिः ब्रह्मणोऽपि निषिद्धत्वादित्याक्षेपसंगत्येदमह-- 

प्रकरूतेता वत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो 
व्रवीति च भूयः ॥ २२॥ 

अत्र पूर्वपक्षे ब्रह्मासिद्धिः, सिद्धान्ते तस्सिद्धिरिति फल- 

मेदः । ' दवे काच ह्मणो रूपे मूते चेनामू्तं ज ` इत्युपक्रम्य 
६. र्टतेताब- ' अथात आकष तेति नेि ̀  इति श्रयते । 

स्वािकरणम्। त्र क्रि प्रपश्ो नह ेस्युभयन्रषि 
19 
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निषिध्यते, उत एकम्; एकमिलयत्रापि प्रपच्चो ब्रह्म वेति 

संदेह, नियामकाभावादुभयमपीति पूवैः पक्षः । अथवा 
प्रपञ्चस्य प्रत्यश्चत्वेन निषेधासंभवात् निरवधिकनिषधायो- 

गादेकं ब्रह्मैव निषिध्यत इति पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु प्रकृतं 
प्रधानम् एतावत्त्वम् इयत्तापरिच्छिन्नं यत् ब्रह्मणो रूपहयम् , 

तत् प्रकृतैतावन्त्वम् ; तदेव प्रतिषेधति ' नेति नेति' इत्यादिश्रुतिः, 

इतिशब्दस्य प्रधानत्वेन प्रकृतरूपद्वयपरामरशित्वात् । बह्म तु 

न प्रधानत्वेन प्रकृतम् , द्रे वाव ब्रह्मणो रूपे ' इति रूपद्रयात्म- 

कंजगदुपरलंदतटठ८भिदहितत्वात् । इतश्च ब्रह्मणो न निषेधः । 

हि यस्मात् ततः प्रपश्चनिषेधानन्तरं भूयः (न छ्यतस्मादिति 
नेव्यन्यत्परमस्ति ' इति एतस्मात् नेति नेतीत्यादिष्टात् बरह्मणः 

अन्यत् व्यतिरिक्तं नास्ति, ब्रह्मैव तु परमस्तीत्येतन्निवचन- 
वाक्यं ्रवीति। यद्रा ततः प्रपश्चनिषेधस्य परस्तात् (अथ माम- 

धेयम्..." इत्यादिवाक्यं ब्रह्म ज्रवीतीत्यथेः। न च प्रपश्चनिषेधे 

प्रत्यक्षविरोधः, तस्य व्यावह्ारिकप्रामाण्यादित्यनवद्यम् ॥ 

ननु यदि ब्रह्मासि तद्युपभ्येत तत्राह- 

लदन्यक्तमाह शि ॥ २३॥ 

तत् ब्रह्म अन्यक्तं न व्यञ्यते इत्यव्यक्तं प्रत्यक्षा्रगोचरम्; 
हि यतः "न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा इयादिश्रतिराहेत्यर्थः॥ 
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तर्हिं सवदा ब्रह्मग्रहणाभावे मोक्षो न स्यादिः ग्त आह- 

अपि च संराधने प्रलयक्चानमा- 
नास्याम् ॥ २2 ॥ 

अयि चैनं परमात्मानं संराधने समाध्यवस्थायां कृताथीः 
पदयन्ति इति प्रयकनानुमानाभ्यां श्रतिस्मृतिभ्याम् “कश्चिद्धीरः 
प्रयगात्मानमेक्षदावृत्तचक्चुरमृतत्वमिच्छन ` इयादिका श्रुतिः, 
° यं॑विनिद्रा जितश्ासाः संतुष्टाः संयतेन्द्रियाः । ज्योतिः 

पश्यन्ति युखानास्तस्मे योगात्मने नमः ॥। ̀  इति स्मृतिः, ता- 
भ्यामवगस्यत इत्यथः ॥ 

ननु जीवब्रह्मणोः ध्यातृध्येयमावाङ्गीकारे भदः स्यादिया- 
सङ्क्याह-- 

परक ६॥। चट 1वदोष्यं प्रका 
कमण्यभ्यासात् ॥ २५ ॥ 

यथा सौरः प्रकाशोऽङ्कुल्यादयुपाघो कमणि भिन्न इव 
प्रतिभाति, वस्तुतस्त्वेकरूपः; तद्रलकाञ्चः परमात्मापि ध्याना- 
युपाघो कमणि भिन्न इव भाति, वस्तुतस्तु अवेशषेष्यम् एक- 
रूपत्वमात्मनः } कुतः, अभ्यासात् ‹ तत्त्वमसि ` इयाद्यमेद- 

्रुयमभ्यासादियथः ॥ 
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कि च-- 

अतोऽचत्तेन तथाहि खिङ्स् ॥ २६ ॥' 

अतश्च भेदस्योपाधिकत्वात् विद्धया श्रेदं विधूय जीवोऽ- 
नन्तेन परमात्मना एकतां गच्छति । तथाहि ङ्गम् 'स योह 

वे तरत्परमे ब्रह्म वेद् ब्रह्मैव भवति इत्याद्यपूर्वाथज्ञापकमि- 

स्यथः ॥ 

इत्थं जीव्रत्रह्मप्रोः पारसाधिकाभेदमभिधाय, स्वखतपरि- 

खुद्धये भेदाभेदवादसुपन्यखति- 

उभयव्यपदेरात्वरिकुण्डलक्त् ॥ २७ ॥ 
प्यादृभ्यखश्नाकाज्रिस सेदस्याभदस्य च श्रुतौ न्यण्देश्ात् 

जीवेश्वरयोः भेदाभेदौ भवतः । तुशब्दः सिद्धान्तवैषम्य- 
योतनाथः। अदिङ्रुण्डखवत् अहेः संस्थानविषेषो हि कुण्डलम् , 

तयोरदहिसेनाभेदः कुण्डलर्त्वेन भेदो यथा, तद्रदिलयथेः ॥ 

धमेमेदेन भेदाभेदाविति पक्षममिधाय, एकधमौवच्छेदे- 

तनैव भेदाभेदाविति पक्षान्तरमाह- 

प्रक हाश्रयवदा केज्रस्त्वात् ॥ २८ ॥ 
यथा सावित्रः प्रकशः वद्स्भग्रश्च सङ्क तयोक्तीद्स्तद्व्ः, 

तेजस्त्वाविक्षेषात् ; तथापि भेदश्च प्रतीयत्त; सं च एरूतजन- 
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स्त्वावेच्छेदेनेव प्रमाणवलात भेदाभेदौ, तदज्मीवेश्धर्योर्भेदाभे- 

दाविलयथेः ॥ 

ननु भेदैशवे परमार्थिकेते शामनमिचलैत्वाषभवान्मक्षो न 

स्यात् , एकधमावच्छेदेन भेदीभेद॑योरेकन्रा ्गीकारे रोके विरो- 

घकथैव नं स्यात् इत्यादिदोषजेतं षरमते भ॑त्वा, निरव 

स्वसिद्धान्तमाह-- 

पूर्वैव | २०. ॥। 

प्रकोशीदिवेश्चवैरोष्यम् ' इयत पूवै भेदः काल्पनिकः 

अभेदः पारमाथिकः ईति यदुक्तम्, सख एव दिष्दत्ेऽ- 
भयुपेयः ॥ 

किं च- 

प्रतिषेधाच्च ॥ ३० ॥ 

८ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा ' इयादिना श्ाख्मेण परमात्मन्य- 

तिरिक्तस्य चेतनस्य, ° नेति नेतिः इलयादिना क्षाश्ञेण प्रप- 

.स्य च प्रतिषेधात् ब्रह्माद्वितीयमिलययमेव सिद्धान्तः । तस्मात् 

श्रुतिबलात् निर्विश्ेषमेकमेव ब्रह्मेति सिद्धम् ॥ 

पूवे ° मेति मेति ̀  इति ब्रह्मातिरिक्तं वस्तु निषेध्यमित्युक्त- 

मयुक्तम् ; ब्रह्मणः सेसुत्वोन्मानादिज्वपदेक्षेन वस्त्वन्तरस- 
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त्वावगमात् युभ्वाद्यधिकरणे सतुत्वस्य गोणतरेन नीतत्वेऽपि 
उन व्त्ठव्शं गतेरदज्ञेनादियाक्षपसंगत्येदमाह- 

परमतः सेः न्मानसंबन्वमेदन्यप- 
देजोभ्यः ॥ २१ ॥ 

अत्र पूर्वपक्षे उन्मानादिश्रुतीनां मुख्यत्वात्सविक्चेषं ब्रह्मति 
फटम् , सिद्धान्ते तु उक्ाद्धितीयन्रक्मसिद्धिरिति विवेकः । 

७. परराधि- अत्र ब्रह्मातिरिक्तं वस्त्वस्ति न वेति संदेहे, 

करणम् । पूवः पक्षः- अतः अस्मात् बऋह्णः स- 

काञ्चात् पर वस्त्वस्ति; “ अथय आत्मा स सेतुः ̀  इति ब्रह्मणः 

सेतुत्वच्यपदेश्लात् › वथा ‹ ब्रह्म चतुष्पात् ' इति श्रुतौ उन्मान- 
व्यपदेशात् , एतावदिदभिति पररिच्छन्नत्वज्यपदेञ्चात , सुषुप्रो 
प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तः ` ` शारीर आत्मा इलयादिना 
ब्रह्मणः संबन्धव्यपदेखातं , आदित्ये हिरण्मयं पुदषमीश्वरं व्यप- 

दिदरय ततो भेदेन अक्षिस्थपुर्षस्य व्यपदेशात् ; तस्मान् खद्धि- 

तीयं ब्रह्मेति सिद्धम् ॥ 

एवं पृत्रेपक्चे सिद्धान्तः-- 

सामान्यात्तु ॥ ३२ ॥ 
तुञ्चच्दः धूवेपश्चनिरासाथेः । मृदावोदिमये हि सतुक्लब्दो 

रूढो टोके, न हि ब्रह्मणस्तादृञ्चं सेतुत्रमस्ति । किं तु यथा 
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सेतोजखव्यवस्थापकत्वम् , एवं ब्रह्मणोऽपि जगन्मयोदाव्यव- 
स्थापकतन प्रसिद्धसेतवुसामान्यात् साम्यात् सेतुत्वञ्यपदेश्च 

इयथः ॥ 

उन्मानव्यपदेश्षोऽपि न मुख्य इत्याह-- 

बुडःधथेः वाद् बर ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्म चतुष्पात् ` इति श्रुतो उन्मानव्यपदेष्ो बुद्धधथः 

उपासनाथ, निवि्ोषस्य बुद्धिख्यत्वायोगात् । उपासनाद्वारा 
बुद्धिस्थस्य उन्मानव्यपदेक्ो न मुख्यः । पादवत् यथा 
ब्रह्मप्रतीकस्य मनसो वाग््राणचक्चुःश्रोत्राणामुपासनार्थ पादत्वेन 
व्यपदेशः, तद्रदिल्यथः ॥ 

संबन्धमेदव्यपदेश्चावपि न मूख्याविवयाह- 

स्थानविश्ोषात्प्रकाकरादिवत् ।॥ ३४ ॥ 

स्थानविक्षेषात् सथानमुपाधिः वुद्धधादिः तद्धिशेषात् प्राप्तस्य 
भेदस्योपाध्युपक्षमात् य उपमः स एव प्राज्ञेनात्मना जीवस्य 

सुषुप्रो संबन्ध इत्युपाध्यपेक्षयोपचयंते । अक््यादिलयपुरुषयो- 
भेदव्यपदेश्ोऽप्यक््यादियरूपस्थानविशषापेक्षयोपचयेते । प्र 
काशादिवत् यथा सोराखोकादेरङ्कस्याद्युपाधियोगात् उपजात- 
भेदस्योपाध्युपश्चमात् संबन्धव्यपदेश्चः, उपाधिभेदाशच भेदनव्य- 
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पदेः, ्ेडवि्यथेः ॥ 

बसु भुख्थावेबे संवन्धयेदौ किं मं स्यासामियते आ्-- 

उपपत्तश्च ॥ ३५ ॥ 

न मुख्यसंबन्धो जीवपरयोः सुषुप्रौ भवति, “ स्वमधीतो 

भवति? इति स्वश्पस्यैवं संषन्धत्वध्यपदेश्षोपपत्तेः; तथा 
मेहोऽषि न प्रुष्यः, श्रतिसहश्विरोधात्-हत्युपपनतश्चल्यथैः ॥ 

थं सेतुत्वादीन् भेदहेतून निराकृ, ब्रह्मणो ऽद्वितीयर्त्व 

ह त्वन्तरेणाह- ५ 

 तथान्यप्रतिषेधात् ॥ ३६ ॥ 

यथा सेतुत्वादिहेतुभ्यो न वस्त्वन्तरप्रतिपत्तिः, तथा 
‹ आत्मैवाधस्तात् * इत्यादिवाक्ये: अन्यस्य बस्सुनः प्रतिषेधात् 

अद्वितीय॑मेषं ब्रहयत्थथेः ॥ 

नैत ब्रह्मणो इद्वितीयवे कथं संवेगतैतवमतं आह-- 
© 

अनेन सवगतत्वमायामद्ाब्दा- 
दिभ्यः ॥ ३७ ॥ 

अमेन ततत्वा।दव्यपदेरो-ख्यत्यस्य वस्स्वन्तरस्य खं प्रति 
षेषेलं ब्रह्मणः स्वेगदस्वं सिद्धम । अप्रतिषेधे प्रशिडतेषुषत् 
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ब्रह्मणो स्वेगतत्वं प्रसञ्येत । कस्मात्पुन : सवेगतत्वम् £ आ- 

यामङब्दादिभ्यः आयामशब्दो व्यापकस्ववाचकैः 'आकाङ्ञावत् 

सवंगतश्च नियः! इव्यादिज्ञव्दः, आदिक्चब्देन ° नियः सर्वगतः 

स्थणिः ` इत्यादिरुक्तः । त॑स्मादेद्धितीयस्य ब्रह्मणः आविद्यकं 

संवैमादाय श्रुतिस्यृतिभ्यां सर्वगतत्वं सिद्धध् ॥ 

नलु ब्रह्मातिरिक्तस्य वस्तुनो निषेधे ब्रह्मणो निर्विशेषत्वेन 

फठदातृत्वं न स्यादियाक्षेपसंगव्येदंमाह- 

प ल्यैम्रल उपपश्येः ॥ षटं ॥ 

अत्र पृवेपक्षे फठ्दातुरीश्चरस्थ तत्पदं वाश्यस्यासिद्धेः 

लक््यासिद्धिः, सिद्धान्त तत्सिद्धिरिति फरमेदः । अत्र किं 

८. फलाभि- सर्वस्य जन्तोः कमेण एव फर भवति, 

करणम । उतेनश्वरादिति संदेहे, कमेण इति पूवैः 

पक्षः । सिद्धान्तैस्तै -- अतः श्ल्ण्टन्टः श्वरातै फेर शर्वस्य 

जन्तोभेवितीभर्हति, क्षणिकात्कमेणः फलोसंभवेमेश्चरध्यैवे कठ. 
दाक््वोपपत्तेरिलयैथैः ॥ . 

श्ुतत्वाच ॥ ३९ ॥ 

८ श्चं वा एष महानज आभोल्लादो वसुदानः ` ईति इश्वरे 
फे तुरस्य श्रतस्वाद्येश्वरः फरदतेलय्थः ॥ 
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॥ १ 

श्रद्त- 

धम जैमिनिरत खव ॥ ४०॥ 

यतः श्रुत्युपपक्तिभ्याम् इश्वरं फठ्दातार मन्यते सिद्धा- 

न्ती, अत्त एव श्रत्युपपत्तिभ्यां धर्म फट्दातारं जैमिनिराचार्यो 
मन्यते । तथाहि-- ' खगेकामो यजेत ' इति विधिविषयस्य 

यागस्य स्वगेसाधनत्वं श्रुतम ; तन्निवोद्ाय श्रुतित्रामाण्यादपू- 
वाख्यो व्यापारो यागस्योत्तरावस्थारूपः कस्पनीय इति 
यागादिधमे एव फर्दाता, इश्वरस्य सवसाधारणस्य विचित्र- 
फठदातृत्वानुपपत्तेरिवि ॥ ` 

समाधत्ते -- 

पूवं तु बादरायणो हे. च्यषदश्ात् ॥ ४१॥ 

तुरुक्तशङ्कानिरासा्थः । पूत पूर्वोक्तमीश्वरं फलदातारं 
वाद्रायणस्त्वाचार्यो मन्यते । कमे अपृ वा स्वस्वरूपस्वविनि- 
योगसाक्षात्कारवदधिष्ठितं भवितुमदति, अचेतनत्वात् बृद्ा- 

दिवत् इत्यनुमानेन संभावितेऽर्थे श्रुतिस्मृती प्रमाणयति-- 
हेतुव्यपदेक्ात् ° ण्ष ह्येव साधु कमे कारयति... ˆ अश्नादो 
वसुदानः ' इति श्रुत्या, * कमते च ततः कामान्मयैव विहिता- 
न्हितान ' इत्यादिस्मृत्या च द्रस्य धमोधमेयोस्तत्फटे च 
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हेतुत्वेन व्यपदेसादित्यतस्तत्तत्कमेसापेक्षादीश्वरादेव सर्वेषां 

फटसिद्धिः । तदेवमधिकरणचतुष्टयेन निर्विशेषः शवध्रकाक्षो 
निषेधाविषयोऽद्वितीयः क्षाखाचन्द्रन्यायेन करमफट्दावृत्वे- 

नोपलक्षितः तत्यदाथेः परमात्मा ज्ञोधित इति त्वंपदार्थं 

शोधिताविति स्थितम् ॥ 

दृति श्रीत्रह्मसूतरन्रत्तो बह्मतत्च- 

प्रकारिक्रायां तृतीयाध्यायस्य 

द्वितीयः पादः ॥ 







॥ 

तृतीयः पादः ॥ 

इत्थं पूर्वपादे बाक्याज्ञानकरणभूततत्त्वंपदा्थनिरूपणम- 
कारि; अधुना वाक्यार्थो निधोयेते- इति हेतुदेतुमद्धावसं- 

गलया अयं तृतीयः पादं आरभ्यते। सगुणविद्यायाधित्तैकाग्रय- 
द्वारा निरणवाक्यार्थज्ञानोषयोगित्वा्तद्राक्याथेचिन्ता क्रियत 
इति मन्तव्यम् । तत्र तोवत् पञच्चाभ्निप्राणदहरदाण्डिल्यवै- 
श्रानरोपासनास्वरूपमाह- 

सवेवेदान्तत्रतयथं चोदनाद्य- 
विरोषात् ॥ १ ॥ 

अस्य पादान्तरत्वाचै नाव्थवहितीधिकरणेन संगयपेक्षा । 

अत्र पूर्वपक्षे उपासनोभेदैतं गुणानुषसंहारः, सिद्धान्ते त्वभ- 
१. य्ववेदान्त- दादुपसंहार इति फलभेदः । अत्र तु 

प्रयया- उक्तापासनानि किं प्रतिश्चाखं भिद्यन्ते, उत 

धिकरणम् । नेति संदेहे, नामरूपादिमेदात् भिद्यन्त 

इति पूर्वः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- सवैरेदान्तेः प्रययं प्रतीय- 
मानान्युपासनानि न भिद्यन्ते । कतः, चोदनाद्यविशेषात् , 
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आदिपवे् कमौभेवहेतुतखेनोपन्यस्ताः संयोगरूपसमाख्या गू- 

हन्ते, चोद नासंयोगरूपसमाख्यानामविरेषात्। तत्र यथा सवे- 

शाखासु ' अन्निदोत्रं जुहुयात् ' इति चोदनाया अविशेषात् नि- 

याभ्मिद्ोत्रमेकमेव, तथा "योह वे च्येष्ठं च श्रेष्ठं च प्राणं वेद् 

इत्यादिचोदनायाः छन्दोगाचां -बाजसकेयिनां चाबिशिष्टत्वात् 

एकैव प्राणविद्या सर्वेषां श्चाखिनामिति गम्यते । यः प्राणोा- 
पासकः, सः ‹ य्येष्ठश्च प्र्ठश्च स्वानां भवति” इति फटसंयो- 

गस्य सरवत्राविरिष्टत्वाञ्च न विद्यामदः ; ज्येष्ठत्वादिगुणकमप्राण- 
स्योपास्यरूपस्य सवेत्राविशिष्टस्वाच् तथा प्राणाविदयेति समा- 

ख्यायाः सवेत्राविशिष्टत्वाश्च न विद्याभेद इति सिद्धम् ॥ 

भेदान्नेनि चेननेकस्यासपि ॥ २॥ 
ननु बाजसनेयिनः पच्वाभिविद्यायाः ‹ तस्याच्निरवाभि- 

भेवति ` इति षष्ठं प्रसिद्धान्निमुपास्यत्वनामनन्ति; छन्दोगास्तु 

‹ षज्चामप्रीन्वेद् ' इति । तथा च रूपभेदादाभिक्षावाजिनया- 

गयोरिव शाखाद्रये पच्चाभरिविख्ायाः भेदो नेक्यमिति चेत्, 

न । य्तः एकस्यामपि विद्यायामयं रूपभेद उपपद्यते । तथा- 

हि-ये बुखोकादयः पच्चाम्मयो वाजसनेयश्चाखायामुक्ताः, त 

एव छान्दोग्ये प्रत्यभिज्ञायन्ते ; तथा च न विद्यामदो युक्तः; 

न च षष्ठान्नितदभावाभ्यां भेदः; एकस्मिश्नेवातिरात्रे षोडश्ि- 
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ग्रहणतद भावयोदङनात् । यद्वा अनेकरगुणप्रत्यभिज्ञातुरोधा- 
च्छान्दोग्ये षष्ठाभ्नरनुपसंहारः कल॑व्यः। न चाभ्भिषु पच्चत्वसं- 
ख्याश्रवणविरोधः, तस्य सांपादिकाभ्चिषरत्वादिति भावः ॥ 

ननु ब्रह्मविद्याप्रतिपादकमुण्डकाध्ययने श्सिरोत्रताख्यघर्मो 

विहितः नान्यत्र; अतो धममेदाद्वियामेद इत्याश्षङ्कयाह-- 

स्वाध्यायस्य तथात्वेन टि समाचारेऽधि 
कारा सवक तान्नयमः।॥२॥ 

स्वाध्यायस्येव शिरोत्रताख्यधर्मोऽङ्गं न विद्यायाः । कुतः, 
तथात्वेन हि यतः स्वाध्याखङ्गत्वेन समाचारे वेदत्रतोपदेरा- 

परे ग्रन्थे शिरोत्रतमपि वेदव्रतत्वेनाथवेणिकाः समामनन्ति । 

अधिकारा  नैतदचीणेत्रतोऽधीते  इ्यत्रत्यादधिकृतविषयादे- 
तच्छब्दात् , चकारादधीत इलयध्ययनङ्ञब्दाश्च शिरोन्नतमध्य- 

यनस्यैवाङ्गम् । तत्र दृष्टान्तः, सववश्च तन्नियमः यथा सवाः 
सप्र होमाः सौयादयः शतोदनान्ताः श्ाखान्तरोक्तत्रेतागन्य- 

नभिसंबन्धात् आथवणोक्तेकाभिसंबन्धा्ैकाभ्रीनामाथर्वेणि- 
कानामेव नियम्यन्ते, तद्रत्तन्नियमः युण्डकाध्ययन एव तस्य 

क्षिरोत्रतस्य नियमः । तस्मात्सर्वत्र विद्यैक्यमनवद्यम् ॥ 

किं च- 

दश्ोयति च ॥ ४॥ 
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‹ सर्वे कदा यत्पदमामनन्ति ` इति वाक्यं निगुणस्य 

ब्रह्मणो वेश्यस्य सवैवदान्तेषु एकत्वेन तद्विदायाः स्ववैकत्वं 
ुर्शयतिं । तथा वाजसनेयके सगुणस्य ब्रह्मणो वैश्वानरस्य 
प्रादेश्चमात्रत्वेन संपादितस्य छान्दोग्ये सिद्धवदुपादानम् "यस्त्वे 
तमेवं प्रादश्चमात्रमभिविमानमात्मानं वैश्रानरमुपास्ते ` इति, 

तदपि सर्वत्र वैश्व।नरविद्याया एकत्वं दश्चयति। एवं, च सगु- 
णस्य निगुणस्य वा ब्रह्मण एकत्वेन सवत्र श्रयमाणत्वात् 

तत्तद्विद्याया एकत्वम् । तथा शस्रविोषरूपाक्थादीनामेकत्वेन 

सर्वत्र श्रूयमाणत्वात् इदमवगम्यते-- तदुपासनानामपि 
क्यमिति । तत्समभिन्याहारादितरषामप्युपासनानामप्यभेद् 

इति सिद्धम ॥ 

पर्वं सर्वशाखासु विदैक्यमवादि, अधुना तत्फटमुच्यत 
इति फठफटठिभावसंगव्येदमाह- 

उपसंहारोऽथांभेदा ध्नशि्तेद- 
वत्समाने च ॥ ५. ॥ 

. अत्र पृवैपक्षे पूवोधिकरणस्य विवक्षितफलासिद्धिः, सि- 
दान्ते तस्य तत्सिद्धिरिति फलमेदः । सर्वत्रोपासनानामेक- 

२. उपवहारा- वेऽप्येकश्चाखास्थविदयायां श्ाखान्तरस्था- 

धिकरणम् । विकगुणानामुपसंहारोऽस्ति न वेति संदे, 
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यत्र याबन्ते रुणाः श्रुताः तैरेवाकाङ्काह्ान्तेर्नोपसहर इति 

पूवैः पश्च: । सिद्धान्तस्तु-- समाने उपासने गुणोपसंहारो 
युक्तः । ङतः, अथीभेदात् उपास्यरुणेरनिवैत्य॑स्य उपासनारू- 
पार्थस्य सर्व॑ञ्चाखास्वभिन्नत्वात्। तत्र दृष्टान्तः-- बिधिषबनत् 

यथान्निहोत्रस्य सर्वत्रेक्यात् तच्छेषाणामुपसहारः, तद्रदि- 

लथेः ॥ , | 

पूर्वम् ‹ चोदनाद्यविशेषात् ` इटयत्र समाख्याया अविरोषा- 
द्विैक्यमिव्युक्तम्, तर्हिं अत्राप्युद्रीथविधेति समाख्याया 

अविशेषादविथेक्यमेवेति .दृष्ान्तसंगत्येदमाह-- 

अन्यथात्वं इाब्दादिति चेन्ना- 

 विरोषात् ॥६॥ 
अत्र पूर्वपक्षे मिथो गुणोपसंहारः, सिद्धान्ते विद्येक्याप- 

वादादनुपसंहार इति फलभेदः । वाजसनेयके पछ्यते-; अथ 

३. अन्यथात्क- हेममासन्यं प्राणमूचुस्त्वं न उद्रायेति तथेति 

धिकरणम् । तेभ्य एष प्राण उदगायत्" इति; तथा छान्दो- 

ग्बेऽपि (अथ ह अ एकायं मुख्वः प्राणस्तयुदरी थयुफसांचककिरे ' 

इति सुख्वक्रणपरिम्रहः कृतः इत्युभयत्रापि प्राणविद्याविधि- 

रक्सीयते । किमत्र विद्यम्, आोख्िद्धिद्याथेद् इति 

संकछये, चिेक्यङ्धिति पूवः परश्वः । चनु अन्यथात्वं न विद्यैक्यं 
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भवितुमर्हति । कुतः, ‹ त्वं न उद्राय' इति उद्रीथकवरत्वेन एकत्र, 

अन्यत्र ° तमुद्रीथमरुपासांचकरिरे ' इत्युद्रीथत्वेन प्राणस्योपास्य- 

त्वप्रतिपादकात् राब्दात इति चेत, नैतावता विद्याभेदः । 

कुतः, देवासुरसम्रामोपक्रमासुराव्ययाभिप्रायप्रभूतीनामुभयत्रा- 

विदोषान । अतो विद्यैक्यमिति सिद्धम ॥ 

एवे पूवपक्ष, राद्धान्तः-- 

न वा प्रकरणमेदात्परोवरीयस्त्वा- 
दिवत् ॥ ७ ॥ 

नैव विचैक्यं युक्तम । कुतः, प्रकरणभेदात् एकत्र ‹ ओ- 
भिव्येतदक्षरमृद्रीथसुपासीत ` इति उद्रीथावयव ओंकारे प्राण- 

दृष्िरुपदि र्यते, अन्यत्र तु "त्व न उद्राय' इति या सकडेव 
साममक्तिः तस्याः कर्तेद्राता प्राणत्वेनावेद्यते इत्युपक्रमभदात् । 
तत्र रष्टान्तः -- परोवरीयस्त्वादिवत् । यथा परमातमरष्रयध्या- 

ससास्येऽपि "स एष परोवरीयानुद्रीथः ` इति परोवरीयस्त्वा- 

दिविदिष्टमुद्रीथोपासनम अक््यादिल्यगतदिरण्यदमश्रत्वादिवि- 

शिष्टो द्रीथोपासनात् भिन्नम , तद्त् ॥ 

संज्ञातश्चन्तदुक्तमस्ति तु तदपि ॥ ८ ॥ 
® (५ * र दधिरे 

ननु उद्रीधविदयेव्युभयत्र संज्ञातः सज्ञाया एकत्वाद्य- 
3 14 
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क्यामिति चेत् › तदुक्तम् ‹न वा प्रकरणभेदात्... इति सूत्रे । 
अस्ति तु तत् संज्ञेकत्वं प्रसिद्धमेदानामप्यथिहोत्रप्रभ्रतीनां 

काठकैकम्रन्थपटिसानां क।ठकत्वसंज्ञैकत्वम् ॥ 

पूवम् ‹“ ओमिव्येतदक्षरमुद्रीथम ` इत्यत्र ओंकारो द्रीथयोः 

विरेषणविश्चष्यभावं सिद्धवत्कय प्रक्रमभेदाद्िद्ामेदः सिद्धा- 

न्तितिः ; स न युक्त इत्याक्चिपसंगव्येदमाह- 

च्या्ेश्च समसख्सम् ॥ ९ ॥ 
अत्र पूवेपक्चेपूवोक्तसिद्धान्तासिद्धिः, सिद्धान्ते तस्सिद्धि- 

रिति फटमेदः। अत्र " ओभियेतदक्षरमद्रीथम् ' इयो कारो द्रीथ- 

छ. व्यात्ययथ- शब्दयोः सामानाधिकरण्यं श्रूयते ; तत्कि 

करणम् । नाम ब्रह्येतिवत् अध्यासाथम् , उत यद्रजतं 

सा शुक्तिः इतिवत् अपवादाथम् , आदोखित् सिन्धुरः करी- 

तिवत् एेक्यप्रमिलय्थम् , उताहो नीरोत्पखमितिवत् विङोषण- 
विक्ेष्यभावनिबन्धनमिति संशये, निधौरणे कारणाभावाद्- 

निधौरिवार्थकमिदभिति पूर्वैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- ओंका- 

रस्य ऋरग्यजुःसामसु त्रिषु व्याघ्रैः व्याप्तत्वात् क ओकार 
उपाख इलयपेक्षायामुद्रीथावयवत्वेन ओंकारो विकशेष्यत- 

° ओमियतदक्षरमुदीथसुषासीतः इति । एवं च उद्रथमि- 

त्योकारष्य विशोषणभित्येब समसं निरव्थयम् । सोत्रच- 
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ङष्देन तुशब्दस्थाननिवेक्षिना अध्यासापवादैक्यपक्षाणां नि- 
रासः । न तावदध्यासपक्षः, तस्योत्तरत्र विधीयमानोपास्त्य- 

पश्या स्वतनश्रोपास्तित्वेन प्रुथक्फलकस्पनाप्रसङ्कात् , विष्ेष- 

णपक्षे तु न प्रथक्फटकल्पनाप्रसङ्गः ; नाप्यपवाद्पक्षः, ओंका- 

रोद्रीथयोरन्यतरज्ञानस्य बाधकत्वादशेनात् ; नाप्यैक्यपक्षः, 

ओकारोद्रीथयोः पयायत्वाभावान् । अतः परिशेषाद्धिश्ेषण- 
पक्र एव श्रेयानिति. सिद्धम ॥ | 

पूरवमुद्रीथत्वविशेषणान् ओकारस्य सवेवेद्व्याप्निव्यावृत्ति- 

वत् ‹ एवं विद्वान ' इति प्रकृतगुणमात्रम्राहकैवंशब्दाच्छाखा- 
न्तरगुणव्यावृत्तिरिति दृष्टान्तसंगत्यदमाह- 

सवबोभेदादन्यत्रेमे ॥ १० ॥ 

अत्र पूवैपक्षे गुणानुपसंहारः, सिद्धान्ते उपसंहार इति 

फलभेदः । अत्र वाजसनयके छान्दोग्ये च प्राणविद्यायां वा- 

५५. स्वाभिदाधि. गाद्यो वसिष्ठत्वादिगुणाः श्रूयन्ते, न कौ- 
करणम् । षीतक्यादिङ्घाखासु । तत्र किं बसिष्ठत्वादि- 

गुणाः अन्यत्रक्ताः अन्यत्र नोपसंहियन्ते, उतोपसंहियन्ते 
इति संदेहे, नापसंहतेव्या इति पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु- 
अन्यत्र बसिष्ठत्वादि गुणानामश्रवणस्थरे इमे वसिष्ठत्वादयो 

गुणा उपसंहतैव्याः । कस्मात् , सवौभेदात् सवौसु शाखासु 
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प्राणसंवादस्थायाः प्राणविद्याया; अभिन्नत्वात् । अत एव 
प्रकृतगुणानामिव अप्रकृतगुणानामपि बुद्धिस्थतया प्वंशाव्द- 
मराह्यत्वात् सर्वे सर्वत्रोपसंहतेत्या इति सिद्धम ॥ 

ननु प्राणस्य सविरोषत्वात् भवतु दाखान्तरीयवसिष्ठत्वा- 

दयुपसंहारः; ब्रह्मणस्तु निर्विशेषत्वात् स्वशाखागतधरभरेव 
परमितिसिद्धेः न राखान्तरगतानन्दाद्युपसंहार इति प्रव्युदा- 
हरणसंगयदमाह-- । 

आनन्दादयः प्रधानस्य ॥ ११॥ 
अत्र पूवेपक्षे आनन्दादिगुणानुपसंहारातत वाक्याथानिरधौ- 

रणम , सिद्धान्ते तन्निधारणभिति फटभेदः । अत्र निगणव्रह्म- 
६. आनन्दाद्य- परासु श्रुतिषु आनन्दस्वरूपत्वादयो धमः 

धिकरणम् । क्चिन क्रचित् श्रूयन्ते; ते किं सर्वत्रोप- 

संहतेत्याः, उत नेति संदेदे, नोपसंहर्तव्या इति पूवैः पक्षः । 

सिद्धान्तस्तु --- प्रधानस्य ब्रह्मण आनन्दादयः आनन्दस्वरूप- 
त्वादयो धमाः सवेत्रोपसंहतंव्याः, सर्वशाखासु वेद्यस्य ब्रह्मण 
एकत्वेन विद्याया एकत्वादिवय्थः ॥ 

ननु यदि ब्रह्मण एकत्वादानन्दाद्युपसहारः, तर्हिं प्रिय- 
शिरस्त्वादिधर्मोपसंहारोऽपि स्यादिाश्चङ्कधाह-- 

प्रियदरिरस्त्वाद्यप्रासिरुपचयापचयौ 
हि भेदे ॥ १२॥ 
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प्रियशिरस्तवादिधमाणां न स्वे प्राप्रिः; हि यस्मान् 

प्रियमोदप्रमोदानन्दानां परस्परापेक्षया उपचयापचयौ वृद्धि 
क्षयावनुभूयेते । तौ च धर्मभेदे सयेव स्वाभाविको भवतः, 

ब्रह्मणस्तु निर्भेदस्वात् । एनेन संयद्रामत्वादयो ब्रह्मधमां व्या- 

ख्याताः, तेषामप्युपास्यगुणस्वाविशेषान ॥ 

ज्ञानोपयोगित्वात् आनन्दादीनां संयद्रामत्वादिधर्मभ्यो 

वेषम्यमाह- 

इनरे त्वथ सामान्यात् ॥ १३ ॥ 
# 

# ̂ ७ ध क उपास्यधमापिक्षया इतरे तु आनन्दादयो घमः ज्ञानेक- 
ध +~ = अ ५ ड 

फलाः सर्व॑त्रोपसंद्ियन्ते । कुतः, अथसामान्यान अथस्य 
[क [कख { + 

प्रतिपायस्य ब्रह्मणः सामान्यातं णकस्वादिवयथेः । एवं च 

अन्तरेण गुणोपसंहार यथावद्भह्मस्वरूपविषयकमहावाक्या- 

थेज्ञानसाध्याया अवियानिव्रत्तेरसभवान सवत्रानन्दादय उप- 

संहतेन्या इति सिद्धम ॥ 

पूवेत्र ब्रह्मस्वरूपाणामानन्दादौनामुपसंहा्याणां ब्रह्मज्ञानो- 
पायत्वमभिहितम ; अधुना तु अब्रह्म्ठरूपस्यानुपसंहायखा- 

थोदिपरल्वरूपधर्मस्य म्रज्ञानोपायत्वमभिधीयत इलेकफलत्व- 

संगव्येदमाह-- 
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आध्यानाय प्रयोजनाभावात् ॥ १४ ॥ 
अन्न पूरवेपक्षे वाक्यभेद्ाषटिद्यामेदः, सिद्धान्ते बाक्यै- 

क्याद्िैक्यमिति फरभेदः । कटवद्धीषु पशट्यते-- “ इन्द्रि- 

७, आध्याना- येभ्यः परा ह्यथोः ` इत्यारभ्य ‹ पुरुषान्न 
धिक्ररणम् । पर किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः! इति । 

तत्र किम् इमानि वाक्यानि भिन्नानि, उत्त आलसपरमेकमेव 

वाक्यमिति संदेहे, प्रतिपाद्यभेदात् भिन्नानीति पूवैः पक्षः । 

सिद्धान्तस्तु- आध्यानाय ध्यानसाध्यसाक्षात्काराय पुरूष 

एवाथादिभ्यः सर्वेभ्यः परस्वून प्रतिपाद्य इयेकमेव वाक्यम् । 
न वििन्दरियपरतवे अ्थादयः प्रतिपाद्याः, प्रयोजनाभावात् । 
न हि इन्द्रियपरत्वेनाथज्ञानं खतः किंचितप्रयोजनं जनयति । 

अतः प्रतिपाद्यमेदाभावान्न वाक्यभेदः ॥ 

इत्थं वाक्यस्यात्ममात्रपरत्र फलवत्वं लिङ्गमभिधायः 

अपृवेत्वमपि लिङ्गमाह- 

आत्मदाब्दाच । १५. ॥ 

¢ एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशत । द्यते त्वग्र्यया 

बुद्धा सूक्ष्मया सुक्ष्मदरदिभिः ।' इति प्रकृतपुरुष आत्मज्ञब्द्- 

श्रवणाञ्च आत्मपरमेवेदं वाक्यम् , तस्यात्मनः श्रुया माना- 
न्तरावेद्यत्वरूपापूवैत्वप्रतिपादनादिति भावः ॥ 
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पूवं वाक्यभेदमभिधाय, अथीदीनां प्रथक्प्रतिपाद्यतवं 

नास्तीयमिदहितम् ; तद्वत् ‹ प्रजापते रेतो देवाः * इति पूवै- 
वाक्ये हिरण्यगभंस्य प्रकृतत्वाद्वाक्यभेदभिया स एवात्मक्चब्दे- 
नाभिधीयत इति दष्टान्तसंगव्येदमाह- 

आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात् ॥ १६ ॥ 
अत्र पृवेपक्षे आत्मपदस्य परमात्मपरत्वाभावात् ततरभि- 

यर्थ न आनन्दादिधमौणामत्रोपसंहारः, सिद्धान्ते परमात्मन 

८. आत्मयहीव्य- एव अत्रोक्तत्वात् तत्रमियर्थ तदुपसंहार 
धकरणम् । इति फठभेद्ः । एेतरेयके श्रुयते--“आत्मा 

वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्किचन मिषत् ' इत्यादि । तत्र 

किमात्मशब्देन दिरण्यगमे उच्यते, उत॒ परमात्मेति संदेहे, 

हिरण्यगभ इति पूर्वः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- अस्मिन् सृष्टि- 
वाक्ये आत्मशब्देन परमात्मन एव गृहीतिः अ्रहणं नान्यस्य । 

इतरवत् यथा इतरेषु सष्टिवाक्येषु “ आत्मन आकाशः संभूतः! 

इत्यादिषु आत्मशब्देन परमासन एव ग्रहणम् , तद्वदत्रापि । 

छतः, उत्तरात् “स इक्षत छोकाननु स्रजा इति' ‹ स इमांछिकान- 

सजत ' इति इश्चणपूवेकस्ष्टूत्वरूपोत्तरविरोषणादियथंः । तञ्च 

विशेषणं परमात्मन्येव मुख्यत्वेन श्रुयन्तरेष्वव गतमिति भावः 

पूवेपक्षबीजमनूद्य दुषयति-- 
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अन्वयादिति चत्स्यादवधारणात् ॥ १७ ॥ 

छोकसरष्टिवाक्यपयोलोचनया हिरण्यगभ एव वाक्यान्व- 

यात् न परमात्मग्रहणं युक्तमिति चेत्, अत्राह-- परमात्मन 

एव म्रहण युक्तं स्यान् । कुतः, अवधारणात् आत्मा वा 

इदमेक एवाग्र आसीन् ' इति सष प्रगेकत्वावधारणख पर- 

मात्मन्येव समखसत्वात । ततश्च अत्र शाखान्तरोक्तमूतस- 

ष्रिरुपसंहर्तव्येलयदोषः । इति प्रथमं बणेकम् ॥ 

पूर्वत्र वाक्येक्यवलान् अथादिपरत्वं परित्यञ्य वियैक्य- 
मवादि; इदः तूपक्रमभदेन वाक्यभेदाद्ियैक्यं न स्यात इति 

्र्युदाहरणसंगयेदमाह-- आत्मग्रहीनिग्तिरवदृत्तरात् ॥ 
अत्र पूवेपक्षे विदयाभदाद्रुणानुपसंहारः, सिद्धान्ते नदभेदात्त- 
दुपसंहार इति फलभेदः । ब्रहदारण्यके कतम आत्मा ' 

इत्यात्मशब्देन उपक्रम्य (स वा एष महानज आस्मा' इलया- 

त्मश्ब्देन उपसंहृतम; छन्दोग्ये तु सदेव सोम्येद्- 

मग्र आसीत इति विनेवात्मशब्दं सन्मात्रत्वेनोपक्रम्य 'स 
आत्मा तत्त्वमसि" इति उपसंहृतम् । तत्र किम् अनयोबौ- 

क्ययोस्तुल्याथत्वम , उत भिन्नाथत्वमिति संशये, भिन्नार्थत्व- 
मिति पूवेः पक्षः । मिद्धान्तस्तु-- छान्दोग्ये सत्पदेन 
आत्मन एव गृहीतिः ग्रहणम् ; इतरवतं ब्रहदारण्यके आत्मप- 
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देन आत्मग्रहणवत् । कुतः, उत्तरात् " स आत्मा इत्युपसंहारवब- 

लात् । अत उभयत्र तुल्याथत्वमिलयर्थः ॥ 

अन््रयादिति चत्स्यादबधारणात् । नलु उपसंहारव. 
टात् सत्पदेन आत्मगरहीतिरियसंगतम , उपसंहारम्योपक्रमा- 

न्वयात् उपक्रमपरतन्त्रत्वादिति चेत्तवाह-- सत्पदेन आत्म- 

गृहीतियुक्ता स्यात । कुतः, ‹ सदेव? इत्यद्विवीयत्वावधारणान 

इत्यथः । इति द्वितीयं वणकम् ॥ 

पूवत्र संदिग्धसदुपक्रमस्य वाक्यशेषान्निणयवन ‹ आचाम- 

न्ति" इति वतमानापदेशम्य विधित्वसंदेह, * आचामेत् ' इति 

वाक्यरोषान् विधित्वनिणय इति दृषएान्तसंगलयेदमाह-- 

कायौख्यानाद पूवम् ॥ १८ ॥ 
अल पप्ने प्राणविद्याङ्गत्वन अपूवस्याचमनस्य विधय- 

त्वात् तस्यान्यत्र प्राणवरिद्यायामुपसंदहारः. सिद्धान्त तु अनुप- 

९. कार्याल्पराना- संहार इति फलभेदः । ब्रहदारण्यकन्छान्दो- 

वकररणम् । ग्ययोरुभयत्र ‹ एवंविद शिष्यन्नाचामेदशित्वा 

चक्चामदेतमेव तदनमनग्नं कुरते ' इति श्रूयते । तत्राचमनमन- 

ग्रताचिन्तनं च प्रतीयते; तत्रोभयवेधाने वाक्यभेदभयादेक- 

मेव विधेयम् ; तदेकं किमाचसनमे , उतानय्यताचिन्तनमिति 

संशये, आचमनमिति पूर्वैः पश्च: । सिद्धान्तस्तु--अनम्नताचि- 
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न्तनमेवापूे प्राणविदयाङ्गत्वेन विधेयम् , नाचमन् । कुतः, 

कायौख्यानात् ‹ द्विजो नियमुषस्प्रेत् ' इयादिना खीतेविधिना 
सकलानुष्टानाङ्गत्वेन डुच्य्थ कायस्याचमनस्य प्रा्णविद्यायामपि 

विधिप्राप्रस्याख्यानादनम्रताविधानार्थमनुवादादिष्यर्थः ॥ 

पूवेत्र प्राप्राचमनानुवादेनानम्रताचिन्तनं बिधेयमित्युक्तम् ; 

इह तु एकश्चाखायां विप्रङृष्टदेशस्थवाक्ययेरिकस्यानुवादक- 
त्वमन्यस्य विधायकत्वमिति अनिश्चयादुभयोरपि सखनिकट- 
स्थगुणविशिष्टविद्याविध।यकत्वमिति प्रस्युदा्रणसंग्येदमाह- 

समान एवे चाभेदात् ॥ १९ ॥ 
अत्र पूवेपक्षे विद्ययोर्भदात् गुणानुपसंहारः, सिद्धान्ते 

विदैक्यात् गुणोपसंहार इति फलभेर्व; । वाजसनेयज्चाखा- 
९०. समानाधि- यामभ्निरहस्ये शाण्डिल्यविद्या श्रूयते-- “स 

करणम्। आत्मानमुपासीत मनोमयं प्राणशरीरं भा- 

रूपम् ' इयादिना । तत्रैव बृहदारण्यके पुनः सेव श्रूयते-- 

८ मनोमयोऽयं पुरुषे) भाः सदयः इति । तत्र किम् अभिरहस्य- 

बृहदारण्यकस्थयोर्विद्ययो भदः, उतेक्यमिति विक्षये, अनयो्षि- 

द्ययोर्भेद् इति पूवः पक्षः । सिद्धान्तस्तु--यथा भिन्नासु शाखासु 

विचैक्यं गुणोपसंहार श्च भवति, एवं समाने च समानायामपि 
शाखायां भवितुं युक्तम् । कुतः, अभेदात् उपास्यस्य मनोमय- 
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त्वादिगुणकस्योभयत्राप्यभेदेन प्रयभिज्ञानात् । एवे च अभ्भि- 

रहस्ये विद्यां विधाय ब्रृहदारण्यके तदनुवादेन सर्वेश्ानत्वादयो 

गुणा विधीयन्ते इति उभयत्र श्चाण्डिल्यविद्यैक्यमिति सिद्धम् ॥ 

` पूर्वेण दृष्टान्तसंगयदमाह-- 

संबन्धाद्ेवमन्यच्नापि ॥ २० ॥ 
अब्र पूवेपक्षे प्रतिस्थानं नामद्वयानुषछठानम › सिद्धान्ते यथा- 

्रुयेकेकनामानुष्ठानमिति फलमदः । बृहदारण्यके सलयविच्या- 

१९१. संबन्धा. यामाधिदेविकपुरुषखादियस्याहरियेतन्नाम 

धिकरणम् । ध्यानायोपदिष्टपम , आध्यात्मिकख त्क्षिपु- 
रुषस्याहमियतन्नामेति । तत्र किमस्यां सलयविद्ायां नाश्रोः 

व्यवस्थया ध्याने केत्यम् , उत नामद्रयस्य प्रतिस्थानं ध्यान- 

मिति संशये, यथा शाण्डिल्यविद्यायामेकदाखायां विभागेना- 

धीतायामेक विद्यात्वसंबन्धादन्योन्यं गुणोपसंहार: पवेमुक्तः, 

एवमन्यल्लापि सयविद्यायां भवितुं युक्तम; एकविद्यात्रसंब- 

न्धादिति पूवैः पक्षः ॥ 

, सिद्धान्तस्तु- 

न वा विषात् ॥ २१॥ 
नैबोभयोरुभयत्रोपसंहारः। कुतः, विरोषात् तस्याहरिति तस्या- 

हमिति चायतनविशोषत्यपाश्रयेणेबोपनिषदोर्विशेषोपदेशात् +; 



२२० ब्रहमसूत्रवृत्तौ [पा. ३. 

कि च-- 

दकरोयति च ॥ २२ ॥ 

विद्यान्तरे हिरण्यहमश्रुरिवयादिना आदिलयपुरुषस्य रूपमुक्त्वा 
तदरुपमश्िपुरुषेऽतिदिशति-- ‹ तस्यैतस्य तदेव रूपं यदमुष्य 
रूपम ` इति । सोऽयमतिदेरो विद्यास्थटे स्थानमेदान्नोपसंहार 

इति दशयति ; इतरथायमतिदेशो निरथक णव स्यात् । अतो 

नाश्नोत्येवस्थेति मिद्धम ॥ 

ूर्वाक्तन्यायमतिदिशति-- 

संभृनियुन्धाप्ल्यपि चातः ॥ २३॥ 

अस्यातिदेशत्वान्न प्रथक्संगलयपेश्ना । अत्र पूवेपक्षे विद्या- 
भेदस्य गुणत्यवम्थापकरत्वासिष्धिः, सिद्धान्त तत्सिद्धिरिति 

२. सेभरल्ययि- फलरमदः | राणायनीयानां खिरेषु पल्यते- 

करणम । 'ब्रह्मज्येषठा वीया संभृतानि, ब्रह्याप्रे ज्येष्ठ 

दिवमाततान ` इति । तत्र भ्रूयमाणं संभ्रृतिद्युव्याप्ल्यादिकं तदी- 

योपनिषद्धिहितश्चाण्डिल्यादिनब्रह्मविद्यासुपसंहतेव्यम , न वेति 

संदेहे, उपसंहतंव्यमिति पूवैः पश्च: । सिद्धान्तस्तु-- ' वीया- 
संभ्रतानि ` इति या वीयसंभ्रतिः वीयसम्रद्धिः, या च ' दिव- 

माततान' इति द्यलोकव्याप्निः, तयोः समाहारः संभ्तिदयुव्याप्नि ; 

तदपि नोपसंहतेत्यम । कुतः, अतश्च अत एव नाग्नोरिव व्यव- 



सू. २२-२४.] त्रतीयोऽध्यायः । २२१ 

स्थापकस्थानविशेषादेव । तस्मात् सं भ्रल्यादिगुणविरिष्टमुपा- 

सनान्तरं तत्र विधेयमिति सिद्धम ॥ 

पूवेत्रासाधारणगुणप्रयभिज्ञानामावान् संभरुलयादिगुणावेशि- 

टविद्याभद् उक्तः ; इह त्वसाधारणमरणावभ्रथगुणविशिष्टपुरुष- 

यज्ञरूपेक्यप्रयभिज्ञानाद्िचैक्यमिति प्र्युदाहरणसंगव्येदमाद- 

पुरुषविव्यायामिव चेलरेषाम- 
नाज्नानात् ॥ ॥4.8। 

अल पूेपक्षे विदाभदादुपसंहारः । सिद्धान्ते तद्धेदादनु- 

पसंहार इति फटमेदः । पैङ्किरहस्ये ‹ पुरुषो वाव यज्ञः ' 

९२. पुरुष्रिया- इति पुरुषविद्या श्रुयते ; तत्र आज्ञमन्तरप्र- 

धरिकरणम् । योगाद्यो धम।शर श्रुयन्ते ; तेत्तिरीयेऽपि 

‹ तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा ` इत्यादि ; तत्रेतरत्रोक्ताः पुरूषय- 
ज्ञस्य धमास्तैत्तिरीयकेऽप्युपसंहतेव्याः, उत नेति संशय, उप- 
संहतव्या इति पवः पश्च: । सिद्धान्तस्तु-- पुरुषविद्ायामिव 

यथा पेङ्किनां पुरुषविद्यायां पुरुषो यज्ञसेन कस्पितः, तदीय- 

मायुखेधा विभज्य सवनत्वेन कस्पितम् , अरिरिषादीनि च 

दीक्षादिभावेन कल्पितानि ; तथेतरेषां तैत्तिरीयकाणां पुरुष- 
विद्यायां सवनत्वार्दानामनाभ्नानात् । तेषां हि पुरुषविद्याया 

पुरुषसंबन्धियज्ञोऽनुक्रान्तः पन्नीयजमानवेदवेदिवर्हियूपादिके 
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चानुक्रान्तम् । यत्तु मरणावश्रृथगुणख विथैक्यप्रयभिज्ञापक- 
त्वमवादि, तन्न ; बहुगुणमेदे एकख प्रयभिज्ञापकत्वायोगात् । 

अतो विद्ैक्याभावान्नोपसंहतैव्या इति सिद्धम् ॥ 

पूवे यथा पुरुषयज्ञस्यात्मविद्ासंनिधानात् तच्छेषत्वम् , 

तथा मन्त्राणां कमणां च तत्तद्विद्यासंनिधानात्तच्छेषत्वमस्त्विति 

दृष्टान्तसंगत्येदमाह- 

वेधाद्थे मेदात् ॥ २५ ॥ 
अत्र पूवेपक्षे मन्नादीनां विद्याशेषत्वेनोपसंहारः) सिद्धान्ते 

त्वनुपसंहार इति फरभेदः । आथवेणिकानायुपनिषदारम्भे 

१४. व्रेधाद्याथि- ‹ सर्वं प्रविध्य हृदयं प्रविध्य" इलयादयो 

करणम् । मन्ना; पटठिताः । काण्वानामुपनिषदादौ 
‹देवा ह वै सलं निषेदुः ` इद्यादि प्रवग्येत्राह्मणं पठितम् । 
तत्र किमेते ‹ सवै प्रविध्य ` इवादयो मन्ना: प्रवग्योदीनि च 
कर्माणि विद्यासूपसंहियेरन् , न वेति संदेहे, उपसंडियेरश्निति 

पैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- नोपसंियेरन् । कुतः, वेधाद्यथै- 
मेदात् ' सर्व प्रविध्य ` इव्यादिमनश्नप्रकारितानां वेधादीनाम्थी- 

नामाभिचारिककमोदिसमवेतानां भेदात् विद्यासु असमवेत- 
त्वादिलयथैः । एवं च आभिचारिककमौदिस्मवेतार्थप्रकाश्चन- 
सामथ्येलक्षण शङ्खं संनिधि दुबे तिरस्कृदय मन्त्राणामाभि- 
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चारिककमाङ्गत्वं साधयतीति न विद्याङ्गत्वम् ; प्रवग्यौदि- 

कमेणां च संनिधेबेखीयसा श्रुत्यादिना ज्योतिष्टोमादौ बिनि- 
युक्तानां न विद्याशेषत्वमिति भावः ॥ 

यथा पृवै विद्यासंनिधो श्रुतस्यापि मन्वदेविद्यायामनाव- 
दयकत्वात्त् अनुपसेहार उक्तः, तथा कचित् हानसंनिधौ श्रुत- 

स्याप्युपादानख अन्तरेणाप्युपादानं तृष्णीं हानसंभवेनानाव- 

इयकत्वात् अनुपसंहार इति टष्टान्तसंगत्येदमाह- 

हानो र चायनराब्दरोषत्वात्कुराच्छ- 
न्दस्तुत्युषगानवत्तदु क्तम् ॥ २द॥ 

अत्र पूरवैपक्षे विद्यास्तुतिग्रकष।सिद्धिः, सिद्धान्ते तु उपा- 
दानस्यात्रोपसंहाराद्विद्यास्तुतिप्रकषेसिद्धिः इति फरमेदः । 
१५. हान्यधि- अत्र शालख्यायनिनः पठन्ति ८ तस्य पुत्रा 

करणम् । दायमुपयन्ति सुहृदः साधुङृटयां द्विषन्तः 

पापकृलयाम्' इति; ताण्डिनस्तु “अश्व इव रोमाणि विधूय 
पायम् ̀  इलयाद्यामनन्ति ; तथाथवेणिकाः ` तथा विद्ान्पुण्यपापे 

विधूय ' इल्याद्यामनन्ति । तत्र शाख्ायनिश्चुतो पुण्यपापयोर्- 
पादानमाच्रं श्रतम् । तश्च यागं चिना न संभवति इति पुण्य- 

पापत्याग आक्षिप्यते । यव तु ताण्ड्याथनेणवाक्यद्वये पुण्यपाप- 

लयममात्र ्रतम् , तब यक्छयोरुपाद्ानमन्यत्न श्रतम् अत्रापसं- 
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हतैव्यं न वेति सदे, नेति पूवः पक्षः । सिद्धान्तस्तु -- सत्र 

तुशब्दः कैवस्यवाची । तथा च केवहानो श्रुतायां सयां 

तन्रोपादानमुपसंहतव्यम् । कुतः, उपायनरब्दरोषत्वात् ' तत 

सुकृतदुष्कृते विधूनुते तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतमुपयन्ति अप्रि- 

या दुष्कृतम् इति कोषीतकिरहस्ये दानसंनिधौ श्रूयमाणस्य 

हानरब्देनापेक्षितस्य उपादानात्मकापायनराब्दस्य हानंप्रति 

शोषत्वावगमादिलयथंः । अश्वरोमटृष्टान्तेन विधूतयोः पुण्यपा- 
पयोः परब्लावस्थानसापेक्षव्वात् परैरुपादानमावशयकमिति 

भावः । शाखान्तरस्थोऽपि विषः शाखान्तरेऽप्यपेक्षितः उप- 
संहरणीय इलयत्र दृष्टान्तमाद-- ङुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत् 
कुशावत् छन्दोवत् स्तुतिवदुपगानवत्। तत्र यथा ' कुशा वान- 

स्पलयाः' इति भाष्धविनां श्रतो ङुङानामविशेषेण वनस्पतियो- 

नित्वश्रवणे शाख्वायनिनामोदुम्बरा इति विशेषवचनादौ- 
दुम्बयः कुदा आश्रीयन्ते, यथा च्छन्दोभिः स्तुवत इलयत्र देवासु- 

रच्छन्द सामाविशेषेण पोचोपयेप्रसङ्गे ' देवच्छन्दांसि पूर्वाणि 
इति पेङ्किश्रया प्रतीयते, यथा षोडशिनः पात्रविशेकषस्य ्रहणे 
अङ्गभूतं स्तोत्रं कदा कतव्यमियपेक्षायां छन्दोगानां काल- 
विशेषाप्राप्रो ‹ समयाविषिते सूर्ये ̀ इल्यादितेत्तिरीयकश्चुया 
कारविशेषः प्रतीयत, यथा (ऋत्विज उपगायन्ति इति. 
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सामान्यवाक्यं शाखान्तरीयं ° नाध्वयुरूपगायति ' इति विषशे- 

घवचनमपेक््य अध्वयुवजिता ऋत्विज उपगायन्ति इत्येतदथे- 
परतया निश्चीयते । एवं च यथा कुशादिषु श्रूयन्तरगतवि- 
दोषान्वयः, तथा हानावुपायनान्वय इति सिद्धम । श्रुयन्तर- 

गतं हि विशेषं श्रयन्तरेऽनभ्युपगच्छतः सवत्र अष्टदोषदुष्टवि- 
कल्पः स्यात् । स चान्याय्यः सयां गतौ । तदुक्तं द्वादश्चल- 
क्षण्यां जेमिनिना ‹ विप्रतिषेधे विकस्पः स्यात् ` इति । इति 

प्रथम वणेकम् ॥ 

[क 

पूवं॑ मन्त्रादीनां विद्यासंनिधेरकिंचित्करत्वमुक्तं यथा, 

तथात्रापि विधूननशब्दस्योपयनशब्द संनिधिरप्रयोजक इति 

दृष्टान्तसंगव्येदं वर्णकान्तरमाह-- हानो तूपायनशब्दशे- 

षत्वात्छुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत्तदुक्तम् । अत्र पूवपक्षे वि- 
द्यावश्चात् सुकृतादिष्ान्यसिद्धिः, सिद्धान्त तत्सिद्धिरिति फल- 

भेदः । उदाहृतश्रुतिष्वेव किं पुण्यपापयोविधूननं हानमभि- 

प्रेतम्, उत तयोः फठ्तश्चाखनमिति विश्य, चाटनमेवेति 

पूवे: पक्षः । सिद्धान्तस्तु--दहानावेवायं विधूननशब्दो वर्ति- 
तुमष्टेति । कुतः, उपायनश्चब्दशेषत्वात् उपायनश्चब्दसंनिधो 
श्रूयमाणस्य विधूननशब्दस्योपायनं प्रति, दोषत्वादित्यथैः । 
एवं च उपादानात्मकोपायनस्य हानं विना असंभवात् विधू 
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ननश्चब्देन ‹ धूल कम्पने' इति धात्वथेचरुनवाचकेनापि हान- 
मेव लक््यमिति भावः । नलु उपायनशब्दसंनिधौ श्रूयमाणस्य 
विधूननश्शब्दस्य हानलक्षकत्वेऽपि केवरुविधूननशब्दस्य न 
तद्श्षकत्वम् , निश्चायकाभावादिलयाश्चङ्क्याह-- कुशा- 

चछन्दस्तुत्युपगानवत् । यथा कुञादिस्थले शाखान्तरीयविश्चे- 

षश्रवणं निणीयकम् , तथेहापि क्वचिद्धिधूननसंनिधौ श्रूयमा- 
णमुपायनं सवत्र विधूननस्य हानलक्षकत्वे निश्चायकभिययैः । 

तदुक्तमिति पूैवद्वयाख्येयम् ॥ 

पूर्वं विद्यायाः कमेहएनिहेतुत्वे सिद्धं कृत्वा केवलदानश्र- 

वणे उपायनोपसंहार उक्तः; संप्रति विद्यायाः कमेहानिह- 

तुत्वं नास्तीलयाक्षेपसंगयेदमाह- 

सांपराये ततेव्याभावात्तथा श्यन्ये ॥ २७ ॥ 
अत्र पूर्वेपक्षे विद्यासामध्यानादरः, सिद्धान्ते तदादर इति 

फरुभेदः । कौषीतकिश्रुतौ ` विरजां नदीं तां मनसेवायेति 
१६. सापराया- तस्सुक्ृत दुष्कृते विधूनुते ' इति पयंङ्कस्थन्- 

धिकरणम्। ह्योपासकस्य कमेहानिः श्रूयते । तश्र 

किं विरजानदीतरणानन्तरं कमेहानिः, उत॒ देहसयागात् 

भ्राक्षारू इति विज्ये, श्रुतिबरात् नदीतरणानन्तरमेवेति 

पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु- सांपराये देहयागात् प्राक् 
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परलोकसाधनीभूतविद्याकार एव कमेदहानियुक्ता । कुतः, 
तर्तज्याभावान् नदीतरणानन्तरं पुण्यपापकमेणः ततेन्यस्य 
प्राप्रव्यस्य फछान्तरस्याभावात् । ननु कमेहानिहेतोरभावात् 
इति चेत्, न; कमहानिहेतोर्विद्ायाः प्राक्सत्वात् , कमे- 

हानिं विना नदीतरणानुपपत्तेश्च । अतो जीवत एव विद्या 

साम्यात् कर्महानिः । तथा ह्यन्ये शाखिनस्ताण्ड्यादयो 

जीवदशायामेव कमहानिम् (अश्र इव रोमाणि इदयादा- 

वधीयत इत्यथः ॥ 

ननु कमेहानेर्बिदयाफटत्वे ब्रह्मप्रापमेरिव देहत्यागोत्तरका- 

खीनत्वं स्यात् ; अत आह- 

छन्दत उभयाविरोधात् ॥ २८ ॥ 
छन्दतः खेच्छातो विद्यानुष्ठाने जीवत एवेति तद्धतुककम- 

श्वयो जीवत पव युक्तः, सति हेतौ कायेविरम्बायोगात् । एवं 

सति विश्याकरमक्षययोनिमित्तनेभित्तिकमभवे ताण्ड्यादिश्रयो- 
रुभयोरविरोधो भवतीद्यथैः । ब्रह्मप्रपर्दह्यागं विनानुपपत्तेः 

प्रकृते चानुपपत्त्यभावात् जीवत एव कमैक्षय इति भावः ॥ 

इत्थं प्रासङ्गिकं ॒विद्योदयानन्तरमेव क्महानमिलयभिधाय 

यथा हानसंनिधो क्वचिच्छूयमाणमुपायनं स्ेत्रोपसंहियते, 

तथा हदानसंनिधो क्वचिन्छयमःणो देवयानः पन्थाः स्व- 
५. 
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त्रोपसंहतैव्य इति टृ्टान्तसंगव्येदमाह- 
क | क गतेरथेवतत्वसुभयथान्यथा हि विरोधः॥ २९॥ 

तव पूर्वपक्षे निशणविदोऽपि सुक्थं मागपक्षा, सिद्धा- 
न्ते त्वनपेक्षेति फलभेदः । कर्महानसंनिधौ क्वचिदेवयानः 

९७. गतेरथव- पन्थाः श्रुतः, क्वचिन्न श्रुतो निरौणविद्या- 

स्वाधिकरणम् । स्थले ! तत्र॒ किं देवयानोपसंहारोऽस्ति न 

वेति संदेहे, अस्तीति पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- गतेर्देव- 

यानस्य पथः अ्थवत्त्वमुभयथा विभागेन भवितुमहेति-- 

क्वचित् सगुणविद्यायां ्ेवयानमार्गोऽस्ति, क्वचिन्निर्गुणवि- 
दायां नेति । अन्यथा सवत्र देवयानमार्गोपसंहाराङ्गीकार 

‹विद्ान्पुण्यपापे विधूय निर जनः परमं साम्यमुपैति ` इति 
श्रुतिविरोधः स्यात् । अतो निगुणविद्यायां मार्गोपसंहारो 

व्यथं इयथः ॥ 

ननु तर्हिं सगुणविद्यायामपि मार्गो व्यथः स्यादिलयत 
आह् -- 

उपपन्नस्त्टक्त णार्थोपरन्धेर्खोकवत् ॥ ३० ॥ . 
गतेरुभयथाभाव उपपन्नः ; तक्षणार्थोपरुष्धेः सा गति्ढ- 

क्षणं कारणं यस्य सगुणविद्याफङस्य पयेङकख ब्रह्मप्राप्निरूपस्य 
स तद्क्षणाथेः, तस्य श्रुतिषूपटन्धेः । अतः सगुणविद्यायां मार्गः 



सू. २९-३१.] दृर्तयोऽध्यायः । २२९ 

अथवान् , न निगुणविद्यायाम् । टोकवत् यथा लोके सेतुवासि- 

नां गङ्काप्राप्य्थं मार्गोऽपेकितः न गङ्गाख्थानाम् , तद्रदिय्थः॥ 

पूर्वं सगुणनिगणविद्यासु मागंस्य भावाभावन्यवस्था यथा 
उक्ता, तथा सगुणविद्यास्वपि व्यवस्थास्त्विति दृष्टान्तसंगयेद- 

माह- 

अनियमः सर्वेषामविरोधः शान्दानु- 
मानाभ्याम् ।॥ २३१ ॥ 

अच्र पूवेपक्षे नियत ॒ मामस्यानुपसंहारः, सिद्धान्ते तु 
नियतस्योपसंहार इति फलमेदः । सगुणोपासनेषु कचित् 

९८. अनियमा- पच्चागन्युपासनादिषु मागे: श्यते, क्वचित्तु 
धिकरणम् । वैश्ानरादिषु न श्रूयते । तत्र किं येषु 

© न क, 4 कः 
मागे श्रृतः तेषामेव तस्य नियमः, किंवा सवेषामनियम 

इति संदेहे, विद्याविशेषप्रकरणान्नियम इति पूवैः पक्षः । 
सिद्धान्तस्तु-- सर्वेषां सगुणोपासनानां मार्मस्यानियमः । 
ननु अनियमाभ्युपगमे प्रकरणविरोधः; नैषोऽस्ति विरोधः । 
कुषः, शब्दानुमानाभ्यां श्रुतिस्यृतिभ्याम् ; ! तद्य इत्थं विदुः 
भ चेमे भ | 9 न ५ १ ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽचिषमभिसंभवन्ति 
इत्याद्या श्रतिः, ° शुङ्खकृष्णे गती द्येते जगतः शाश्चते मते । 
एकया यात्यनाबुत्तिमन्ययाचतेते पुनः इत्याद्या स्मृतिः, 
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ताभ्यामित्यर्थः । एवं च पश्चान्निविदामिव विद्यान्तरश्ीलि- 

नामप्यविक्ञेषेण अ्िरादिमागप्रतिपादकवाक्येन प्रकरणं 

वाध्यमिति बोध्यम् ॥ 

पूर्व मुक्तिफरत्वान्निरुणविद्यायां मार्गो निरथेकः, ब्रह्मलोक- 

पराघ्चिफर्त्वात्सगुणविदायां मामः स्वब्ाथवानिति व्यवस्था 

कृता ; सा न युक्ता, नि्युणविदामपि इतिहासादौ पुनजैन्म- 

दशनेन निगणविद्यायाः मुक्तिसाधनत्वासंभवादित्याक्षेपसग- 

येदमाह- 

यावदधिकारमवस्थितिराधिकारि- 
कमणा ।॥ ३२॥ 

अत्र पूर्वपक्षे निशुणविदयायाः केवल्याहेवुत्वान्मार्गोपसंहारः, 

सिद्धन्ते तस्यास्तद्धेतुत्वधौग्यात्तदनुपसंहार इति फर्भेदः । 
१९. यावदधि- + अपान्तरतमा नाम कलिद्रापरयोः सन्धौ 

काराभि- विष्णुनियोगात् दृष्णद्धेपायनः संबभूव ' 
करणम् । इटयादिना अपान्तरतमवसिष्ठादीनां निगुण- 

बरह्मविदां पुनजन्म स्मयते । तत्र किं विदुषो वतेमानदेहपाता- 

नन्तरं देहान्तरप्रापिरस्ति, न वेति संदेहे, अस्तीति पूवैः पक्षः| 

सिद्धान्तस्तु-- अपान्तरतमःप्र्रतीनाम् आधिकारिकाणां छो- 

कठ्यवस्थाहेतुष्वधिकारेषु परमेश्वरेण नियुक्तानां सम्यग्दश्च- 
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चतः प्रक्षीणकर्मणां याबदधिकारमवस्थितिः याबतरारज्धकमं 

अवस्थितिः, तस्य प्रारब्धकमेणो भोगेन क्षये प्रतिबन्धकान्तरा- 

भावादप्रतिबन्धसाक्षात्कारो वर्तमानदेहपातानन्तरं कैवल्यं स- 

पादयतीति न देहान्तरप्रापिरिति सिद्धम् ॥ 

पूवं यथा आधिकारिकपुरूषाणामारन्धकर्मवश्षादेव देहान्त- 
रारम्भसिद्धेः न संचितकमान्तरस्य तद्धेतुत्वमित्युक्तम , तथे- 
हापि तन्तद्राक्योक्तैरेव निषधैरुपलक्षणतया सबैद्धेतनिषेध- 
सिद्धेन शाखान्तरीयनिषेधानां ब्रह्मधीहेतुत्वमिति दृष्टान्तसंग- 

येदमाद- 

अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्धावाभ्या- 
मोपसद्वत्तदुक्तम् ॥ ३३ ॥ 

अत्र पूर्वपक्षे श्रतेरेव निषेधेरुपंलक्षणतया सर्व॑निषेधे नि- 
विंशेषन्रह्यप्रमितो राघवम् , सिद्धान्ते तु उपलक्षणेकदेकशपरिश- 
२०. अक्षरध्य- षौ परित्यज्य नि्विशेषप्रमितो नैराकाह्य- 

धिकरणम् । भिति फलभेदः । बृहदारण्यके श्रूयते-- 

‹.एतद्व तदक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिवदन्यस्थूलमनणु. ...' इया- 
दि; एवमाथवेणे अक्षरमुपक्रम्य ‹..--यत्तदद्रेश्यमप्राह्यम् ....' 
इत्यादि । तत्र किं क्वचिन्निषेधश्रुतो अश्रुतनिषेधानां श्रुलन्त- 
रादुपसंहारोऽस्ति न वेति सेहे, नास्तीति पूवः पक्षः । सि- 
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द्वान्तस्तु--अक्षरे ब्रह्मणि द्वैतनिषेधधियोऽक्षरधियः तासां 
सवत्र निषेधश्रुतिष्ववरोध उपसंहारो न्याय्यः । कुतः, सा- 
मान्यतद्धावाभ्यां दैतनिरासेन ब्र्चप्रतिपादनस्य सर्वत्र सामा- 
न्यं समानत्वम् , तस्य ब्रह्मणः प्रतिपाद्यस्य सवैबरभावः एक- 
स्वेन प्रयभिज्ञायमानत्वम् , ताभ्यां हेतुभ्याभित्यर्थः; तत्र दष्टा- ` 

न्तः-ओौपसदवत्। यथा जामदग्न्येऽदहीने पुरोडाशिनीषूपसत्सु 

चोदितानामौपसदानामध्वयुकवैकपुरोडाश्षकञेषाणां मन्त्राणां 
यत्र कचिच्छृतानामपि अध्वयुणा संबन्धः, तथा अक्चरप्रभिति- 
रोषाणां निषेधानां यत्र कचिच्छूतानामप्यक्षरेण सवत्र संबन्ध 
इत्यथैः । तदुक्तं जैमिनिनो परथमे काण्डे-- ‹ गुणसुख्यव्यति- 

क्रमे तदर्थत्वान्मुख्येन वेदसंयोगः ' इति ॥ 

पूर्वं वेद्यस्याश्रस्येक्य . विदयैक्यात् अश्चरधियासुपसंहार 
"उक्तः । तरिं इह द्वा सुपण ` इति वाक्ये एकस्यैव भोक्त्- 
त्वम् , ` ऋतं पिबन्तो ` इति वाक्ये उभयोरपीस्युभयत्र बेद्य- 
मेदाद्िद्यामेद इति प्रत्युदाहरणसगत्येद माह -- 

इयदामननात् ॥ २२४ ॥ 

अत्र पूवेपक्षे विद्याभेदादन्योन्यं गुणानुपसंहारः, सिद्धान्ते 

तदभेदादुपसंहार इति फरभेदः । आथैवेणे ‹ द्रा सुपणा 
सयुजा ' इत्यादिमन्त्रः श्रूयते ; .काटकेऽपि * ऋतं पिबन्तौ ' 
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इत्यादि । तन्न किमनयेोभन्त्रयो विद्याभेदः, उताभेद इति 

, २१. इयदधि- विशये, विद्याभेद इति पूवैः पक्षः | सिद्धा- 

करणम् । न्तस्तु-- मन्त्रये विद्यायाः अभेद् एव । 

कृतः, इयतः इयत्तावच्छन्नस्य द्ितवावच्छिन्नस्योभयन्राप्यभि- 

्नत्वेन आमननात् अभिधानादिदय्थः । अन्न हि मन्त्रद्रये 

भोकतृत्वानुबादेन परमासाभेदः प्रतिपाद्यः । “ पिबन्तौ ` इति 
प्रयोगस्तु भोक्तृजीवसाह चयात् अभोक्तरीन्धरे " छत्रिणो 

गच्छन्ति ` इतिवदुपपद्यत इत्यविरोधः ॥ 

पर्वं पिबन्तावियस्य पदस्य लाक्षणिकत्वेन वेदैक्याद्विये- 
क्यमभाणि, इहं तु वेद्याभेदेऽपि न विद्याभेदः, ‹समिधो 

यजति ` इत्यादौ यजलयम्यासवदात्माभ्यासादिति प्रत्युदाहर- 
णसगत्येदमाह- 

अन्तरा भूतय मवत्स्वात्मनः ।। २५. ॥ 

अत्र पूवैपक्षे मिथो धमानुपसंहारः, सिद्धान्ते तूपसंहार 

इति फरभेदः । ब्रृहदारण्यके-- ‹ यत्साश्चादपरोक्षाद्रह्य य 

" २२ अन्तरत्वा- आत्मा सवान्तरः ` इति द्विराग्नायते । तत्र 

धिकरणम्। किमनयोनीह्यणयोर्बि्याभेदः, उत विदये- 
क्यमिति विक्चये, 'विद्याभेद इति पूवे: पश्चः। सिद्धान्तस्तु-- 

आमननात् इति पदस्यानुषङ्गः ; ब्राह्मणद्रयेऽपि खात्मनः स्- 
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बान्तरत्वामननात् विद्यैक्यं विज्ञेयम् ; एकस्मिन्देहे द्रयोमु- 
रूवतः सवोन्तरत्वायोगात्। भूतप्रामवत् यथा भूतसमूहात्मक- 
स्थूखदेहे प्रथिव्यपेक्षया जलमान्तरं जल पक्षया तेज इयादि- 
कमेणपेक्ठिकं भूवानामान्तरत्वम् , न मुख्यम्; तद्वत् । अथवा 
' एको देवः सवभूतेषु गूढः ` इत्या दिश्रुयन्तरे सर्वेषु भूतप्रामेषु 

सवान्तर एक एव आत्माम्नायते, तद्रदनयोत्रीह्मणयोरित्यर्थः। 
एवं च वेधेक्य द्वियेक्यमिति सिद्धम् ॥ 

पूवेपक्षमनूद्य दूषयति-- 

अन्यथा मेदानुपपत्तिरिति चेन्नोप- 
देश्ान्तरवत् ॥ ३६ ॥ 

अन्यथा विद्याभदानङ्गीकारे आघ्नानभेदस्याभ्यासस्य अनु- 

पपत्तिः प्रयाजनाभावादिति चेत्, न । उपदेश्चान्तरवत् अभ्या- 

सस्योपपत्तिः। तथाहि-यथा छान्दोग्ये ‹ तत्त्वमसि ' इत्युपदेशे 
नवद्ृत्वोऽभ्यस्यमनेऽपि न विद्या भिद्यते, उपक्रमोपसंहारयो- 

रविश्चेषात्; तद्रत् ब्राह्मणद्रयेऽपि प्रइनरूपोपक्रमस्य 'अतोऽन्य- 

दातम् ̀ इत्युपसंहारस्य चाविशेषान्न विद्याभेद इति सिद्धम् ॥ 

पूव यथा अभ्यासस्यादरार्थत्वेन मतेरैक्यमवादि, तथा 
व्यतिदहूएरोपदेश्चस्याप्यादराथत्वान्मतरेकरूपत्वमस्त्विति टष्टा- 

न्तसंगत्यदमादह- 
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व्यतिहारो विशिषन्ति हालरः८. ॥ ३७ ॥ 
अत्र पूर्वपक्षे मतेरेकरूप्ये खाघवम्., सिद्धान्ते मते्रूप्य 

व्यतिहार साथकयमिति फलभेदः । एेतरेयके श्रुयत-- 

२३. ग्यतिहारा- ( तद्योऽदहं सोऽसौ योऽसौ सोऽदम् ' इति । 
धिक्रणम् । तत्र किं व्यतिहारेण मतिरेकरूपा विधी- 

यते, उत द्विरूपेति बिहाये, एकरूपेति पूवैः पक्षः । सिद्धा- 

न्तस्तु-- व्यतिहारोऽत्रोपासनाथमुपदिरयते । इतरवत् यथा 

इतरे सवौत्मत्वादयो गुणा उपासनाथेमुपदिइयन्ते, तद्त् । 

तथाहि विदिषन्ति समाम्नातारः ‹ त्वमहमस्म्यहं च त्वमसि 

इत्युभयोश्वारणेन । तञ्च विशोषणं दिरूपायां मतो कतेव्यायाम- 

थेवद्धवति । अन्यथा हीदं विशेषणोभयाज्नानमनथेकं स्यान् । 

अतो मतिर्दिरूपेवेति सिद्धम् ॥ 

पूर्वं जीवन्रह्मणोर्व्यतिहारोक्तिमेदाद्िद्यद्वैरूप्यं यथा अभ्य- 

धायि, तथेहापि सयविद्यायाम् ‹ छोकाजयति' इति तदनन्तर- 

विद्यायाम् ` हन्ति पाप्मानम् ' इति उभयत्र खोक जयपापनि- 

वृत्तिरूपफलोक्तेभेदाद्वि्याभेद इति दृष्टान्तसंगयेदमाह -- 

सैव हि सत्यादयः ॥ ३८ ॥ 
अत्र ॒पूर्चपक्षे गुणानामनुष्ठानव्यवस्था, सिद्धान्ते तु 

अनुष्ठानैक्यमिति फलभेदः । बृहदारण्यके श्रयते - ^ मह यक्ष 



२३६ ब्रह्मसुत्रचरत्तो [पा. ३. 

प्रथमजं वेद सयं ब्रह्म ` इति सलयविद्यां विधाय तदनन्तरम् 

२४. सत्याय. ‹ तदयत्तत्सयमसौ स आदिलयः' इ्यादि । 
करणम् । तत्र सलयतिद्यातस्तदनन्तरविधा भिद्यते न 

वेति संदेहे, भिद्यत इति पृवेः पक्षः सिद्धान्तस्तु- 

इयमनन्तर विद्या सैव सलयविद्येव, न ततो भिद्यते । कुतः, 

हिशब्दो हेतौ ; तद्यत्तत्सत्यमिति प्रकृतस्येवोपास्यख हिरण्यग- 
भेख आकर्षणाद्धेतोः, न ह्यपास्याभेदे विद्याभेद युक्तः । न च 
फरभेदद्विद्याभेदो युक्त इति वाच्यम् , सत्यविद्याप्रकरणे 

पठितस्य फलस्य सवेस्यापि सयविद्याफरुत्वात् । अतो 

विद्ेकयासपूर्वापरवाक्यम्थाः सरवे स्यादयो गुणा उपसंहते 

व्या इति सिद्धम ॥ 

पूर्वं॒वेद्याभेदेन बिव्रैक्यात् गुणोपसंहार इयभाणि । 
तद्यत्रापि छान्दोग्ये दहराकाश्चस्येवोपास्यत्वात् । वाजसनेयके 
तु आकाशविरिष्टस्य आत्मनो ज्ञयत्वाद्रेयभेदेन सगुणनिगु- 
णविद्योर्भदान्नोपसंहार इति प्रत्युदाहरणसंगव्येद माह -- 

कामादीतरत्र तच सर तनादेभ्यः ॥ ३९ ॥ 

अत्र पूवैपक्चे कचिद्काशख ध्येयत्वं क्वचित्तदाश्रयस्य 

ज्ञेयत्वामिति विेषसिद्धिः, सिद्धान्ते ब्रह्मण एवाकाशक्चा- 

ब्दिरशकुतदे शेषासिद्धिरिति फरमेदः । छान्दोग्ये ' दहरो- 
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ऽस्मिन्नन्तर आकाशाः ` इति श्रुतस्य दहराकाशस्य सत्यकाम- 

२५५. कामाय- त्वादयो गुणा आम्नाताः । बृहदारण्यके तु 

धिकरणम् । (य एषोऽन्तहेदय आकाशः ` इत्यभिहित- 

स्याकाश्चाश्रयस्य सवेवशित्वादयो गुणाः । ते परस्परमुपसं- 

हतेव्याः, न वेति संदह, नोपसहतेव्या इति पूर्वः पक्षः । 

सिद्धान्तस्तु -- कामादि सयकमत्वादिगुणजातम इतरत्र ब्रह- 

दरण्यके उपसंहतव्यम। यञ्च सवेवदित्वादिकम , तदपि तत्र 

छन्दोग्ये उपसंहतेव्यम् । कुतः, आयतनादिभ्यः उभयत्रा- 

विशिष्टेभ्यो हृदयायतनसेतुत्वन्यपदेशादिभ्यो हेतुभ्यः । ननु 
एवं बेद्याभेदेऽपि सगुणनिगुणत्रन विद्ययोर्भेदात् कथमुपस- 

हार इति चेत्, बाढम्; न वयमुपासनाथमुपसंहारं ब्रूमः, 

अपि तु बिद्यास्तुत्यथम ; येन विद्याभेदे गुणोपसहारो न 

स्यान् । अतो न काचनानुपपत्तिरिति ॥ 

पूवं विद्यामेदेऽपि स्तुयथेत्वेन गुणोपसंहारो यथा अभ्य- 
धायि, तथा भोजनरोपेऽपि पवैमोजनस्तुत्युपपच्यथं प्राणाभनि- 
होत्राखोप इति दृष्टान्तसंगत्येद माईै-- 

आदरादलोपः ॥ ४० ॥ 

अत्र पूवेपक्षे प्रतिनिधिन्यायेन प्राणाच्निहोत्रकतैव्यतावश्य- 

कत्वम् , सिद्धान्ते तदनवतारात्तदनावशहयकत्वमिति फरभेद्ः । 
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छान्दोग्ये वैग्ानरविद्यायां प्राणाभ्भिहोत्र भूयते-- स यां 

२६. आदरा- . प्रथमामाहुतिं जुहुयात्तां जुहूयास्राणाय 

धिकरणम् । स्वाहा ` इत्यादिना । तव॒ करं भोजनलोपे 

प्राणाभिहोत्रख लोपः, उतारोप इति संदह, भोजनरोपेऽभि- 

हो्रस्यालोपः । कुतः, ' पूर्वोऽतिथिभ्योऽभीयात् ' इति जाबा- 

श्रा पवेमोजनस्य प्राथम्यरूपधर्मलोपमसहमानया प्राणा- 
तरिहोत्रे आद्रकरणान; न हि धर्मरोपमसहमाना श्रतिः धर्मिणः 

प्राणाग्रिहोत्रस्य रोपं सहते । अतोऽखोप इति पूर्वैः पक्षः ॥ 

सिद्धान्तस्तु-- .. 

उपस्थितेऽतस्तद्वचनात् ॥ ४१ ॥ 
भोजने चोपस्थिते अतः अस्मादेव भोजनद्रव्यात् प्राणा- 

ग्रिहोत्रं कतेव्यम् ; अनुपस्थिते त्वभ्रिहोच्रस्य लोप एव । 

कुतः, तद्चनान ‹ तद्यद्भक्तं प्रथममागच्छेत्तद्धामीयम्' इति 
वचनात् । आदरवचन तु भोजनप्रसक्तिदशायां द्रष्टव्यम् ॥ 

पूवेमनियभोजनाश्रितप्राणाभ्भिहोत्रस्यानित्यत्वं यथा, तद्त् 

नियकमाङ्गाश्ितोपासनानां निलत्वमिति टरष्टान्तसंगयेद- 
माह- 

तन्निधोरणानियमस्तदष्टेः एथर्यप्रति- 
बन्धः फलम् ॥ ४२॥ 
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अत्र पूरवेपक्षे उपासनानां तुषु पणेतादिवदावदयकत्वम् , 
सिद्धान्ते गोदोहनवदनावश्यकत्वमिति फरभेदः ! तत्र सन्ति 

२७. तन्निधारणा. कमोङ्कोद्रीथव्यपाश्रयाणि प्राणाद्युपासनानि। 

विकरणम् । किं तेषां निलयवदनुष्ठानम् , उत नेति संदेहे, 

नियवदनुष्ठानमिति पूर्वः पश्नः। सिद्धान्तस्तु-- तेषां कमाङ्गा- 
श्रितानां निधांरणानाम उपासनानाम अनियमः नियवदनुष्ा- 

नाभावः । कुतः , तदृषटेः तस्य अनियमस्य ‹ तेनोभो कुरुतो 

यश्चैतदेवं बेद यश्च न वेद इति श्रुतौ दनात् । उपास- 
नानां प्रथक्फलश्रवणादपि न नित्यवदनुष्ठानमित्याह -- प्रथ- 

ग्घ्यप्रतिबन्धः फम् । हि यस्मात् कमेफरतः प्रथगेवाभ्र ति- 

बन्धः ‹ यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयेवन्तरं 

भवति इति वीयवत्तरत्वात्मकमेसम्रद्धिरूप फं रुभ्यते । 

अतो न कमाङ्गत्वमुपासनानाभिति सिद्धम् ॥ 

पूवै फलमेदात् कमाङ्गानां तदाभ्रितोपासनानां च निलय- 
त्वानियत्वलक्षणः प्रयोगभेदोऽभाणि । तद्यत्र वायुप्रापनिलक्ष- 

णफडेक्याद्रायुप्राणयोः स्वरूपाभेदाच्यानप्रयोगाभेद इति ्त्यु- 

दाहरणसगत्येदमाह-- 

प्रदानवदेव तदुक्तम् ॥ ४३॥ 

अत्र पूर्वपक्षे विदैक्यात् प्रयोगभेदासिद्धिः, सिद्धान्त 
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तदैक्येऽपि गुणभेदतस्तस्सिद्धिरिति फलभेदः । बृहदारण्यके 

२८. प्रदानाधि- छान्दोग्ये च संनगेविद्यायां वागादिभ्यः 

करणम् । प्राणः श्रेष्ठः अग्न्यादिभ्यो वायुः श्रेष्ठः 

इलयवधारितम् । तत्र किमस्यां विद्यायां बायुप्राणयोः प्रयो- 
गैक्यम् , उत प्रयोगभेद इति संदेहे, प्रयोगेक्यमिति पूर्वैः 

पक्षः । सिद्धान्तस्तु--- प्रदानवदेव । यथा ‹ इन्द्राय रज्ञे पुरो- 
डादामेकादशकपाखमिन्द्रायाधिराजायेन्द्राय स्वराज्ञे" इति इन्द्र- 

देवताया एकत्वेऽपि राजाधिराजादिगुणमेदेन तदिशिष्टदेव- 
ताभेदत् पुरोडाशानां प्रदानस्य प्रक्षेपस्य भेदः; तद्रदेकस्या- 

मपि विद्यायां वायुप्राणेयोः स्वरूपाभेदेऽप्याध्यात्मिकाधिदे- 

विकत्वरूपावस्थाभेदेन गुणभेदात् प्रयोगभेद इति । तदुक्त 

देवताकाण्डे ‹ नाना वा दृवता प्रथगज्ञानात् ` इति ॥ 

पूवैमेकम्रयोगायोगाद्वायुप्राणयोः प्रयोगभेदो गदितः; 
तहिं मनधिदादीनां प्रकरणात् कमाङ्गत्वेन एकप्रयोगसंभ- 

वात् प्रयोगाभेद इति प्रत्युदाहरणसंगत्यदमाह- 

रिङ्भूयस्त्वात्तडि बखीयस्तदपि ॥ ४४ ॥ 

अत्र पूवेपक्षे क्रियाथानामस्रीनां क्रियाङ्गत्वम् , सिद्धान्ते 

पुमर्थानां तेषां केवरविद्यामयत्वमिति फरभेदः । वाजस- 
नेयके अग्निरहस्ये ' तखट््रिश्चत्सहखाण्यधदयदात्मनोऽग्रीन- 
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कोन्मनोमयान्मनथितः ' इत्यादि ; तथैव वाक्चितः “प्राण- 
२९. लिङ्गभूय- चितः इत्यादि मनथिदादयः अग्मयः 

स्वाधि- श्रूयन्ते । तत्र किमेते कमाङ्गभूताः, उत 

करणम् । स्वतन्त्रा इति संदेहे, कमाङ्गमूता इति 

पुवः पक्षः । सिद्धान्तस्तु - एते स्वतन्त्रा एव । कतः) शिङ्गभू- 
यस्त्वात् ‹ य्किचेमानि भूतानि मनसा संकल्पयन्ति ` इत्यादि- 
स्वातन्त्यज्ञापकलिङ्गानां भूयसां सत्वात् ; तद्धि लिङ्ग प्रकर- 
णाद्रीयः; तदपि बीयस्त्वसुक्तं पूवेकाण्डे श्रुतिचिङ्गवाक्य- 
प्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौबैल्यमर्थविप्रकषौ।त् ` 
इति ॥ 

इत्थं सिद्धान्तसुपक्रम्य पूवेपक्षयति-- 

पूवेविकल्पः पकरणात्स्यात्क्रिया 
मानसवत् ॥ ४५. ॥ 

` संकल्पात्मका मनशधिदादयोऽम्मयः न स्वतन्त्राः; किंतु 

: इष्टकाभिरभ्चि चिनुते ' इति प्रकृतस्य पूवस्य क्रियामयस्याभनः 
भयं विकस्पः संकस्पात्मकोऽभ्निः, प्रकरणात् ; किया क्रिया- 

मय एव स्यात् । नच िङ्गादम्रीनां स्वातन्व्यम् | तस्य 

छिङ्गस्य मानसिकाभिस्तुतिपरत्वेन विध्येकवाक्यतया स्वाथे- 

परत्वाभावात् न प्रकरणवाधकत्वम् । तस्माच्करियानुप्रवेशिन 
1 16 
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एतेऽग्रयः। मानसवत् यथा द्वादशाहे " मनोग्रहं गृह्णामि ? इति 

श्रतं मानसग्रहं द्ादश्ाहमध्यपातिनो दशमस्याहोऽङ्गम् , 
तथेमऽप्नयः प्रकृतकमेरोषा इयथः ॥ 

किं च-- 

अतिदेराच | ४६ ॥ 
मानसिकाम्रीनां मध्ये ‹ एकेक एव तावान्यावानसौ पूर्वः! 

इति पूर्वेणेष्टकाचितेनाभिना संपादिकाग्नीनां सादश्योपदे- 

शाश्च तच्छेषत्वमिलयथंः ॥ 

इतथं पूर्वपक्षे सिद्धान्षयति-- 

विद्यैव तु निधौरणात् ॥ ४७ ॥ 
तुः पूवेपक्षनिरासाथः । विद्यात्मका एते मनधिदादयः 

सखतन्त्रा एव, न कमौनुप्रवेरिनः । कुतः, ‹ ते हैते विद्याचित 
एव ' इत्यवधारणादित्यथः । एवकारशरत्या कमेप्रकरणं बाध्य- 
मिति भावः ॥ 

किं च लिङ्गादपि बाध्यमित्याह-- 

दोना ॥ ४८ ॥ 
मनश्िदादीनां स्वातन्त्यज्ञापकलिङ्गस्य प्रागुक्तस्य दश्चना- 

चेत्यथेः ॥ 
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किं च वाक्यादपि तद्राध्यमित्याहद- 

श्ुल्ादिबलीयस्त्वाच न बाधः ॥ ८९. ॥ 
आदिशब्देन लिङ्गवाक्ययोग्रेहणम् । श्रुतिलिङ्ग प्रागुक्तं । 

“ विद्यया हत्ेत एवंविदश्चिता भवन्ति" इत्येतद्वाक्यं मन- 

श्चिदादीनां स्वातन्त्यं बोधयत्प्रकरणं बाधयति । तथा चैतेषां 
श्रुतिलिङ्गवाक्यानां बलीयस्त्वात् दुबेखेन कमंप्रकरणेन न 
मनश्चिदादीनां खवातन्त्यवाध इत्यथः । यत्त॒लिङ्गस्य स्तुति- 
परत्वम् , तन्न; तस्य विधिप्रत्ययसामीप्याभावात अपृवाीथ- 

विधायकत्वादिव्यथः ॥ 

इतोऽपि मनश्चिदादीनां स्वातन्त्यमित्याह-- 

अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरप्रथक्त्ववद्ष्टश्च 
तदुक्तम् ॥ ५० ॥ । 

‹ ते मनसेवाधीयन्त मनसाचीयन्त मनसेव ग्रहा अग 

ह्यन्त ` इत्यादिना मन आदिषु वृत्तिषु कमाङ्गानामनुबन्धात् 

संपाद्नात् अग्नीनां स्वातन््यम् , कमाङ्कतव अङ्कानां प्रत्यक्नसि- 

त्वेन संपादनवैयर्थ्यात् । आदिशब्दे नातिदेशो गृह्यते । यन्तु 
अयमतिदेशः पृवपक्षानुक्रूल इति, तन्न ; अभित्वसादश्येना- 

तिदेशषस्य सिद्धान्तेऽप्युपपत्तेः । सूत्रे बहुवचनसिच्यर्थ पूर्वो 
्श्रुतिलिङ्गादिके बोध्यम् । एवं च अनुबन्धादिभ्यो हेतुभ्यः 
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स्वातन्त्यं मनश्चिदादीनाम् । प्रज्ञान्तरप्रथक्त्ववत् यथा प्रज्ञान्त- 

राणां हाण्डिल्यादिविद्यानां स्वातन्त्र्यं तद्त् । नु मनश्चिदा- 

दीनां स्वातन्त्ये कर्मप्रकरणादुत्कषः क्र दृष्ट इयत आह-- 

दृष्टश्च । राजसूयं प्रस्तुत्य श्रताया अवेष्टः ब्राह्मणादिककठेकाया 
राजमात्रकदठकराजसूयप्रकरणात् उत्कर्षो दृष्टः, तद्दिहापि 
अभ्रीनां करमप्रकरणादुत्कषे इति । तदुक्तं प्रथमे काण्डे-- 
‹ कत्वथायामिति चेन्न व्ण॑त्रयसयोगात् ` इति 

यद्वादि पूवेवादिना मानसवन्मनश्चिदादीनां क्रियाशेष- 

त्वमिति तद्िघटयति-~ 

न सामान्यादप्युपलन्धेशधल्युवन्नहि 
लोकापत्तिः ॥ ५१ ॥ 

मनथिदादीनां मानसत्वसामान्यादपि न क्रियाशेषत्वं 

कल्प्यम्, उन्तश्रुस्यादिभ्यः स्वातन्त्रयोपडन्धेः । मृल्युवत् 
यथा ‹स एष एव मरत्युये एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः ' इति 
‹ अभ्रे मृत्युः ' इति चागन्यादित्यपुरुषयोः समानेऽपि मृत्यु- 

शब्दप्रयोगे नात्यन्तसाम्यापत्तिः, यथा वा 'असौ वाव लोको 
गौतमान्निस्तस्यादिलय एव समित् ̀  इत्यादौ समिदादिसाम्यान्न 

युकोकस्याभ्मित्वापत्तिः, अपि तु परस्परवैषम्यम् ; तद्वत् मानस- 
मानिकागन्योमौनसत्वसाम्येऽपि परस्परवेषम्यमित्यथैः ॥ 



सू. ५०-५३.] तृतीयोऽध्यायः । २४५ 

रवोत्तरत्राह्मणयोः स्वतन्त्रविद्याविधानात् मध्यस्थस्यापि 
ब्राह्मणस्यास्य स्वतन्बविद्याविधिषरत्वमाह-- 

परेण च शाब्दस्य ताददिध्यं भूयस्त्वा- 
्वनुबन्धः । ५.२॥ 

मानसिकाभ्मिन्राह्मणान् परेण ब्राह्मणेन शब्दस्य ताद्विध्यं 
चित्यग्नौ लोकटृष्टिरूपस्वतन्त्रविद्याविधित्वमेव प्रतीयते । 
चकारात् पूर्वेणापि ब्राह्मणेन मण्डलपुरुषोपास्तिरूपस्वतन्त्र- 
विद्याबिधित्वमेव दश्यते । तत्सांनिध्यात् मध्यस्थेनापि बाह्य 

णेन मानसाग्रीनां स्वतन्त्रविध्ात्वं बोध्यम् । ननु तर्हिं कस्मा- 

त्कियाभ्रिना सहपाठ इत्यत आह-- भूयस्त्वात्त्वनुबन्धः । 

तुः शाङ्कानिरासाथेः; कर्माङ्गानां मानसाभ्िविद्यायां संपाद्यानां 
बहुसवात् विद्यायाः क्रियाभ्रिनानुबन्धः सहपाठटः । तस्मादियं 

मानसाभ्रिविद्या स्वतन्त्रपुरुषाथहेतुरिति सिद्धम् ॥ 

नयु विधायाः पुरुषाथहेतुत्वमयुक्तम् , देहादिन्यतिरिक्तस्य 
पुरुषस्य भावादिस्याक्षेपसंगव्येदमाह- 

एक आत्मनः हारीरे भावात् ॥ ५३ ॥ 

प्रसङ्गादस्य पादसंगतिवोध्या । फं तु पूवेपक्षे देहादिव्य- 
तिरिक्तात्माभावात् स्वगौपवगोदिश्चाख्रवेयथ्यैम, सिद्धान्ते 
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तस्सार्थक्यमिति फलभेदः । अत्र आत्मा विषयः; स किंदेह 

३०. एकालम्या- एव, उत तदतिरिक्त इति संशये, तत्रैके 
धिकरणम् । छोकायतिकाः रारीरातिरिक्तस्य आस्मनो- 

ऽसन्त्वं मन्यमानाः शरीरमेवात्मेत्याचक्षते । कुतः, शरीरे 

ऽस्तीत्युपर्व्धेभावात् , तदभावे चाभावादित्यन्वयव्यतिरेका- 
(~ (~ € 

भ्यां तस्याः शरीरध्मत्वेनातिरिक्तात्मासिद्धेरिति पृवः पक्षः ॥ 

सिद्धान्तस्तु-- 

च्यतिरेकस्तद्धावाभावित्वान्न 
तूपल्िवत् ॥ ५४ ॥ 

न त्वात्मनः इारीरादव्यतिरेकः, किं तु व्यतिरेक एव । 

कुतः, तस्य शरीरस्य मरणावस्थायां भवेऽप्युपरन्धिरूपा- 

तमधमेस्याभावित्वात् , पतने च तस्य शरीरस्य दारीरान्तरा- 

वच्छेदेन तद्धमस्य भावित्वान्, न शरीरघमत्वम् । उपलन्धिवत् 

यथा भूतोपरुव्धिने तद्धमेः ततो व्यतिरिच्यते, तथा भौतिक- 
देहोपरन्धिः न तद्धमः ततो व्यतिरिच्यते । सैवोपर्न्धि- 

रस्माकमात्मेति देहव्यतिरिक्तस्यात्मनः सत्वमिति सिद्धम् ॥ . 

पृवै यथा शरीरात्मनोर्भेदात् आत्मधमेख शरीरे न ॒सं- 

भवः, तद्त् एकञ्चाखागतोद्रीथादपेक्षया रसाखान्तरगतोद्री- 

थद: स्वरमेदेन भेदादेकश्चाखागतोद्रीथादिधमीणां श्ाखान्तर- 
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गतोद्रीथादौ न संभव इति टष्टान्तसंगव्येदमाह-- 

अङ्गावबद्धास्तु न शाखासु हि 
प्रतिवेदम् ॥ ५५ ॥ 

अत्र पृवेपक्षेऽवुष्ठानन्यवस्था, सिद्धान्ते तद्न्यवस्थेति 

फटभेदः । सन्ति कमोङ्गाशिता उपासनाः, उद्रीथावयवे ओकारे 

२९. अङ्गावबद्धा- प्राणदृष्टिः, उद्रीथे परथिवीटष्टिः, पञ्चविधे 

धिकरणम् । सान्न प्रथिव्यादिदटृष्टिः इलयेवमाद्याः । ता; 

किं यत्र शाखायां विहिताः तच्छाखागतोद्रीथाद्यारम्बनाः, 

उत सर्वशाखागतोद्रीथाद्याङम्बना इति विशये, तच्छाखाग- 

तोद्रीथाद्यालम्बना इति पूवे: पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- सौत्र- 

तुशब्दः पूवपश्नव्यावृत्त्यथेः; अङ्गावबद्धाः अङ्गाश्रिताः एता 
उपासनाः प्रतिवेदं स्वस्वशाखासु बिद्यमानोद्रीथाद्यालम्बना 
एव न भवन्ति, किं तु शाखान्तरीयोद्रीथाद्याटम्बना अपि । 

कस्मात् , हिशब्दो हेतो, “ उद्रीथमुपासीत ' इयादावुद्रीथादि- 

श्रुतेरविशेषाद्धेतोरियथेः ।। 

इममर्थं टृष्टान्तमुखेनापि स्पष्टयति-- 

मच्रादिवद्वाविरोधः ॥ ५६ ॥ 
एकशाखाविहित द्री थादीनां साखान्तरगतोद्रीथादिषु प्राप 

रविरोधः । मन्त्रवत् यथा तण्ड़्ख्पेषणाथेमदमादानमन्त्रस्य 
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‹ कुटरुरसि इत्येकत्राञ्नातस्य शाखान्तरेऽपि प्राप्रेरविरोधः, 

तद्रत । वाशब्दः दृष्टान्तप्रदशेनरूपहेत्वन्तरसुचनार्थः ॥ 

पूवं यथा उद्रीथादिश्रुत्या संनिधिप्राप्तन्यवस्थां बाधित्वोद्री- 
थाद्युपास्तीनां सवैश्ाखासु व्यवस्था स्थापिता, तद्वदिहापि 
व्यवस्था न्यस्तोपास्तीनां विधिश्रया समस्तोपास्तिसंनिधिप्राप्र- 
स्तुयथेत्वं बाधित्वेति दष्टान्तसंगव्येदमाह- 

भूञ्नः कतुवज्ज्यायस्त्वं तथाहि 
दीयति ॥ ५७ ॥ 

अत्र पू्ैपक्षे वाक्यभेक, सिद्धान्ते तदैक्यमिति फवि- 
वेकः । वैश्वानराख्यायिकायां द्ुखोकसूयेवाय्वादिषु व्यस्तेषु 
२२. भूमज्याय- तथा समस्तेष्वपि मूधैचष्षुःप्राणादिषु वैग्रा- 

स्त्वाधि- नरोपास्तिः श्रुता । सा किमिहोभयथाप्यु- 
करणम् । पास्तिविवक्षिता, उत समस्तोपास्तिरेवेति 

विशये, उभयथोपास्तिरिति पूवः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- 

भूम्नः समस्तोपासनस्येवासिमिन्वाक्ये ज्यायस्त्वं प्राधान्येन प्रति- 
पाद्यत्वम् , न व्यस्तोपास्तीनामपि । क्रतुवत् यथा दशेपूणमा- 
सादेः क्रतोः साङ्घप्रधानस्यैकस्यैव प्रयोगो विवक््यते, न च्य- 
स्तानामपि प्रयाजादीनाम् , तद्वत् । ननु भृज्ज एव ज्यायस्त्वं 

कस्मादियत आह-- तथाहि दशेयति । प्राचीनशाादिभि- 
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रक्तानि व्यस्तोपासनानि निन्दित्वा केकयेन राज्ञा समस्तो- 

पासनस्योक्तत्वादेकवाक्यता श्रुतेरवगम्यते । एवं च एकवा- 
क्यतामापन्नेयं श्रुतिभूज्न एव ज्यायस्त्वं दशेयति । ननु ‹कं 
त्वमात्मानमुपास्से' इवयादिव्यस्तोपास्तिविधिश्रुतीनां का ग- 
तिरिति चेत्, न; व्यस्तोपासनानुवादन समस्तोपासनस्य 

विधेयत्वाद्नुवादकत्वमेव गतिरिति । अतः समस्तोपासनमेव 

उ्याय इति सिद्धम् 1 

पूर्वै यथा व्यस्तोपास्तिषु विधिश्तीनां सत्त्वेऽपि समस्तो- 
पास्तरेव ज्यायस्त्वमुक्तम्, तथेकोपास्यकोपास्तिषु प्रयेकं 
विधीनां सत्वेऽपि समस्तोपास्तरेव ज्यायस्त्वमिति नास्ति 

विद्यानां भेद इति टृष्टान्तसंगयदमाह- 

नाना शाब्दादिभिदात् ॥ ५८ ॥ 

फलं पूर्वैवत् । सन्ति सरुणब्रह्यैकवेद्याः शाण्डिल्यादि- 
विद्याः, तथैव मुख्यप्राणविद्या अपि । ताः किं नाना, उत 

२३३. शब्दादि- अभिन्ना इति विशये, अभिन्ना इति पूतैः 

भेदाधि- ` पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- विद्याः नानैव 
करणम् । भिन्ना एव । कुतः, शब्दादिभेदात् ° वेद ' 

‹ उपासीत ' ‹ क्रतुं कुर्वीत ` इति शब्दभेदात् । आदिशब्देन 

उपास्यगुणमेदाश्चेयथः ॥ 



२५०. ्रह्मसूत्रवृ्तौ [पा. ३. 

पूवेत्र विद्यानानातरे सिद्धे किङायं विचारः प्रवतत इति 
हेतुहेतुमद्धावसंगयेद माह-- 

विकल्पोऽविशिष्टफलत्वात् ॥ ५९ ॥ 
अत्र पूवैपक्षे यथेष्टमनुष्ठानमियनियमः, सिद्धान्ते विक- 

ल्पेनानुषछठानमिति नियम इति फलभेदः । याः सगुणब्रह्म- 

३४. विकल्पा- विद्याः वेद्यसाक्चात्कारेण फठहतवः, किं 

धिकरणम् । तासां विकल्पसमुच्चयाभ्यामनुष्ठानम्, उत 

विकस्प एवेति संशये, नियामकाभावात् स्वेच्छयैवेति पूर्वैः 
पक्षः । सिद्धान्तस्तु---विकलत्प एवासां विद्यानां युक्तः । 

कुतः, अविशिष्टफर्त्वात् वेद्यसाक्षात्काराख्यामिन्नफटत्वा- 

दियथः ॥ 

पूवेम् अहग्रहोपास्तीनां विकल्पेनेवानुष्ठेयत्वमभाणि, तद्रदु- 
पास्तित्वाविशेषात् प्रतीकोपास्तीनामपि विकस्पनैवानुष्ठेयस्वं 
स्यादिति दृष्टान्तसगयेदमाह-- 

काम्यास्तु यथाकामं सञुच्चीयेरन्न वा 
पूवेदेत्व भावात् ॥ ६० ॥ 

अत्र पू्ेपक्षे ब्रीह्यादिष्विवानुष्ठानानेयमसिद्धिः, सिद्धान्ते 
फट्वश्चादनियम इति फठमेद्ः । याश्च प्रतीकोपास्तयो 

८ नाम ब्रह्मेत्युपासीत ` इलयादिकाः, तासु किं विकल्पः, उत 
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यथाकाममनुष्ठानमिति विशये, विकल्प एवेति पूवैः पक्षः । 

३५. काम्याधि- सिद्धान्तस्तु-काम्यास्तु अदृष्टद्वारा फटहेतवो 

करणम् । विद्याः यथाकामं समून्लीयरनवान वा समु- 

येरन् । कुतः, पृवहेतोरविशिष्टफरुत्वस्य विकल्पप्रयोजक- 

स्यात्राभावादिलयथः ॥ 

पूवै यथा प्रतीकोपास्तीनां स्वतन्त्रत्वादययथाकाममनुष्ठानम , 

न तथदाङ्गाभरितोपास्तीनाम अङ्गतन्त्रत्वादिति प्रत्युदाहरणसं- 

गत्येदमाह्-- 

 अङ्कषु यथाश्रयभावः ॥ ६१॥ 
अत्र पूवेपक्षे समुञ्चयानुष्ठानात. फटबाहुल्यम् , सिद्धान्ते 

यथाकाममनुष्ठानात् प्रयोगसौकर्यमिति फलमदः । याश्च कमा- 
३६. यथाध्रय- ज्खोद्रीथाश्रिताः विद्याः, तासु समुच्चयेनेवानु- 

भावाधि- छानम् , उत यथाकाममिति विये, पूवः 

करणम् । पक्षः--अङ्खेषु यथाश्रयभावः, यथा क्रतुषु 
आश्चितानामङ्गानां समु्बियानुषए्ाननियमः, तथाङ्गष्वाभिता- 

नामुपास्तीनाम् आश्रयभावः समु्चिलयानुषछठाननियम इलयथः। 

ननु तर्हिं गोदाहनस्यापि समुञ्ये नियमः स्यादित्यत 

आदह- 

रिज ।॥ ६२॥ 
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शिष्टैः शासनात् विधानात् विहितत्वाविरोषावङ्गवत्समुखय 

इयथः । गोदोहनस्य चमसे विदहितत्वान्न समुश्चयानुष्ठाननियमः; 

उपास्तीनां तु कस्याचिदङ्गख स्थाने विहितत्वात्समुश्चयनियमो 

न विरुध्यत इति भावः ॥ 

समुज्रये लिङ्गमाह-- 

समाहारात् ॥ ३३ ॥ 
` होकृषद् नाद्धेवापि दुरुद्रीथमनुसमाहरति इति ऋग्व- 

दोक्तप्रणवस्य सामवेदोक्तोद्रीथेनेक्योपास्तिबरादुद्रा्ला प्रमा- 

दादृष्टस्यापि उद्रीथस्य -खम्यक्कृतहोतृश्ंसनतः समैहाराि- 
दषिकरणादिव्य्थः । एवं च वेदद्रयोक्तप्रणवोद्रीथयोरेक्यज्ञा- 

नस्येतादृक्षं फलं ब्रुवच्छान्दोग्यवाक्यं सर्ववेदोक्तानामप्यङ्गा- 

भ्रितोपास्तीनां संबन्धसामान्यात समुश्चये लिङ्गमिति भावः ॥ 

लिङ्गान्तरमप्याह-- 

गुणसाधारण्यश्चतञ्च ॥ ४ ॥ 
तेनौकारेण बेदत्रयोक्तं कम भवतीत्युद्रीथोपास्तो गुणभूल- 

स्योपास्यस्योंकारस्य सवंकर्मेणि साधारण्यश्रवणात्तदाभरितो - 

पास्तीनामपि साधारण्यं सयुश्चयानुष्ठानमिलयथेः । यद्वा गुण- 

साधारण्यश्रतेश्च यदि सर्वेषां कमेगुणानाम् उद्रीथादीनां समु- 
जिलयानुष्ठानात्मकसाधारण्यं न स्यात् , तहिं तदाश्रितोपास्ती- 
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नामपि समुश्चिलयानुष्ठानं न स्यात् । न त्वेतदस्ति, प्रयोगवचनेन 

सवाङ्घग्राहिणां तेषां साधारण्यश्रवणात् । ततश्च तदाभितो- 

पास्तीनामपि साधारण्यमियथः ॥ 

एवं पूवेपक्षे सिद्धान्तः-- 

न वा तत्सहभावाश्रुतेः ॥ ३५ ॥ 

वाशब्दस्त्वथः पूवेपक्षनिरासाथंः । न अङ्गाभ्रितोपास्तीनां 
अङ्गवत्समुञ्चयनियमः । कुतः, तत्सहभावाश्रुतेः (ग्रहं वा 

गृहीत्वा ' इत्यादिना यथाङ्गानां सहभावः श्रूयते, तदत् तासा- 

मुपास्तीनां सहभावस्याश्रुतेः । न चाङ्गतन्त्रत्वादुपास्तीनां 
समुश्चयनियम इति साम्प्रतम्, अङ्गतन्त्रस्यापि गोदोहन- 

स्यानुष्टानानियमादिति दिक् ॥ | 
ए 

ददाना ॥ दद् || 

क * 4? (^¢ > 

 एवंचिद्ध वे ब्रह्मा यज्ञं यजमानं सवोश्चतिजोऽभिर- 

क्षति ' इति श्रुतावङ्गश्रितोपास्तीनामसयुच्चयदशनादियतिशो- 
भनम् ॥ 

इति श्रीबह्यसूत्रवृ त्तौ ब्रह्यतच्व- 

प्रकारिकायां तृतीयाध्यायस्य 

तृतीयः पादः 



चतुथं : पादः ॥ 

स 

इत्थं पूवेस्मिन्पादे परापरन्रह्मविद्यानां गुणोपसंहारोक्ल्या 

परिमाणमवधारितम् । इह तु तासां कमानपेक्षाणामव पुरुषा- 

१. पुरुषार्थाधे- थसाधनत्वं निरूपयितुं तासां यज्ञादीनि 
करणम् । वहिरङ्गानि शमादीन्यन्तरङ्गानि च निरू- 

प्यन्ते इयेकावि्याविषयकत्वलक्षणसंगत्या अयं चतुथः पाद 

आरभ्यते । पृवेपादान्त्याधिकरण कमोौङ्गविदयोक्ता, तस्प्रस- 
ङ्गात् ब्रह्मज्ञानस्य कमोङ्गत्वमाशङ्कय समाधत्त इति प्रसङ्गसं- 

गयदमधिकरणमाह-- 

पुरुषाथोाऽतः राब्दादिति बादरायणः ॥ १ ॥ 

अत्र पूवेपक्षे ज्ञानकमणोरङ्गाङ्खित्वेन समुश्चयः, सिद्धान्ते 

केवलज्ञानान्मुक्तिरिति फलभेदः । अत्र परब्रह्मविद्या .विषयः ; 
सा किं कनद्रारा क्रत्वनुप्रवेशिनी, उत स्वतन्त्रैव पुरुषाथ- 
साधिकेति विशये, त्वनुप्रवेरिनीति पृवेः पक्षः । सिद्धा- 
न्तस्तु--अतः अस्मादौपनिषदात्मज्ञानात् स्वतन्तरात् पुरुषार्थो 
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मोक्षः सिद्धयतीति बादरायण आचार्यो मन्यते । कुतः, 

: तरति शोकमात्मवित् ` ' ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति ` इवयादि- 

केवखविद्याया मोक्षे तुत्वबोधकडशब्दादियथः । इदमुपरक्षणं 

सगुणविद्यानामपि स्वातन्त्रयेण फठहेतुत्वं तत्तत्फलश्रुतेरिति 

बोध्यम् ॥ 

इत्थं सिद्धान्तमुपक्रम्य पूवपक्षयति-- 

रोषत्वात्पुरुषाथेवादो यथान्येष्विति 
जमिनिः ॥ २॥ 

कर्दीतवेनात्मनः कर्मशेषत्वात्तज्ज्ञानमपि पणतावत् कर्मदो- 
षात्मद्रारा क्रत्वद्गम् , फटशन्यत्वे सति कममीङ्गाश्रयत्वात् । ननु 

विशेषणासिद्धो हेतुः, ‹ तरति शोकमाव्मवित् ` इव्यादिफ- 

लश्ुतेरियत आह्-- पुरुषादि । यथा अन्येषु द्रव्यसं- 

स्कारकमेसु अपापश्छोकश्रवणादिफटश्रुतिरथंवाद्ः, तथाच्ापि 
पुरुषाथश्रुतिरथंवाद् इति जेमिनिराचार्यो मन्यते । ततश्च न 
हेतोर्विषणासिद्धिरिति भावः ॥ 

आचारददोनात् ॥ ३ ॥ 
जनको ह वेदेहो बहुदक्षिणन यज्ञेनेजे ` इत्यादो ब्रह्य 

विदां जनकादीनां विद्या सह॒ कमौचारददनात् विद्यायाः 

क मोङ्गत्वमियथः ॥ 
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किं च- 

तच्छरतेः ॥ ४ ॥ 

: यदेव विद्यया करोति... तदेव वीयैवत्तरं भवति ` इति 

तृतीयाश्र॒त्या विद्यायाः, तस्य कमेशेषरत्वस्य, श्रवणादियर्थः ॥ 

कि च- 

समन्वारम्भणात् ॥ ५ ॥ 

८ तं विद्याकर्मणी समन्वारमेतेः इति फलछारम्भे विद्याक- 

मेणोः साहिलयद्षनादपि विद्यायाः कमाङ्गत्वमिलयथः ॥ 

किंच-- 

तदतो विधानात् ॥ ६ ॥ 
¦ आचायंङकुलाद्वेदमधीदय  इत्यादिश्रुलया सकल्वेदाथज्ञान- 

वतः क्मविधानादपि लिङ्गात् कमाङ्गत्वं विद्याया इयथः ॥ 
किं च- 

नियसाच्च ॥ ७ ॥ 

८ कुर्वन्नेवेह कमणि जिजीविषेच्छतं समाः ` इलयादिकात् 

यावज्जीवं क्माचारनियमाच्च ब्रह्मविद्यायाः कमशेषत्वमेवे- 

यथः ॥ | 

इत्थं षड्भिः सूत्रैः पूेपक्षे प्राप्रे, दज्भिः सूत्रैः सिद्धा 
न्तयति- 
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आधिकोपदेरात्त॒ वाद्रायणस्यैवं 
तदरोनात् ॥ ८ ॥ 

तुः पूवपक्षनिरासाथेः । यद्वादि पूवेवादिना तत्वज्ञानं 
कमाङ्गं फलरान्यत्वे सति कमाङ्गाश्रयत्वादिति, तन्न ; हेतोर्वि- 

शोष्यासिद्धः । कस्माद्धिशेष्यासिद्धिः, अधिकोपदेश्ात्त यः 

कमेकतो तदङ्गभूतः सन संसारी, तस्मादधिकस्याकतुरसं- 
सारिणध्िन्मात्रस्य वेदान्तषूपदेश्ात । ततश्च तत्त्वज्ञानं 
चिन्मात्राश्रयमेवेत्ति भवति विक्षोष्यासिद्धिः । एवं च तन्त्व- 

ज्ञानफलश्रुतेनोथवादत्वम् । तस्मात् एवं यन्मतं भगवतो बाद्- 
रायणस्य तत्तथेवेति व्यबस्ितम ; न चाधिकोपदेशासिद्धि- 
रिति सांप्रतम । तदशनात् तस्याधिकस्य चिन्माल्लस्य ‹यः 

सवेज्ञः सवेवित् ' इत्यादिश्रुतिसदकेषु दशनादित्यथैः ॥ 

यदुक्तम् ‹ आचारदशेनात् ` इति तत्राह-- 

9 © तव्यं तु ददानम् ॥ ९॥ 

तत्त्वज्ञानस्य कम॑शेषत्वाभावेऽपि आचारदश्नं तुस्यमेव । 

“एतद्ध स्म वै तपूर्वे विद्रांसोऽभ्निहोत्रं न जुहवांचक्रिरे' इया- 
क € * ङयएि न दिका श्रुतिरात्मविदां कमाचाराभावं दशेयति । तुशब्देना- 

कमाङ्गरिङ्गदशै नस्य प्राबल्यं सूचितम् । जनकादीनां तु अहम- 
13 17 
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भिमानाभावेन तत्कृतकर्मणोऽकर्मतया तदाचारदश्चंनस्य दौबे- 

त्यमिति ध्येयम् ॥ 

यदुक्तम् ° तच्छतेः ` इति तत्राह-- 

असावाजिकी ॥ १० ॥ 
: यदेव विद्यया करोति ' इति श्रुतिरसावेत्रिकी सवेविद्या- 

विषया न भवति, प्रकरृतोद्रीथविद्यामात्रपरत्वात् । ̀ ततश्च न 

श्रतिवरात् ब्रह्मविद्यायाः कमाङ्गत्वसिद्धिरियथः ॥ 

यदपि समन्वारम्भणात् ` इति तच्राह॒- 

विभागः रातवत् ॥ ११ ॥ 
‹ तं विद्याकमेणी समन्वारभेते" इत्यत्र विद्या अन्यं पुरुषम- 

न्वारमते, कर्मान्यमिति विभागो द्रष्टव्यः । शतवत् यथा 

शतमाभ्यां दीयतामिव्युक्तं विभज्य दीयते पश्चाशदेकस्मै 
पच्चाशद्परस्मै, तद्वादित्यथः । एवं चास्य समन्व।रम्मणवा- 

क्यस्य संसारिविषयता, न मुमुष्चुविषयतेति भावः ॥ 

यच (तद्वतो विधानात् ' इति तत्राह॒-- 

अध्ययनमाञ्चवतः । १२। 

८ आचाय॑कुखाद्रेदमधीत्य ' इति वाक्ये ̀ वेदाध्ययनमात्रवतः 

कमं विधीयते, नोपनिषदात्मज्ञानवत इव्यथः ॥ 
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यत्तु “ नियमाच्च ' इति तत्राह-- 

नाविशेषात् ॥ १३ ॥ 
4 (~ 

‹ कुर्वन्नेवेह कमणि" इति वाक्यं न तत्त्वविद्धिषयम् , विद्धा 

निति विश्षेषाभावादियथः ॥ 

यद्वा-- 

स्तुतयेऽनुमतिवो ॥ १४ ॥ 

इयं तत्त्वविदः कमीनुमतिः कमानुज्ञा ब्रह्मविद्यास्तुतये 
ज्ञातव्या । स्तुतिश्चैवम--यावल्नीवं कर्म कुवेयपि त्वयि विदुषि 
विदययासामध्यात् कम न ठेपाय भवतीति बोध्यम् ॥ 

किं च- 

कामकारेण चेके ॥ १५ ॥ 
एके विद्वांसः प्रयक्नीकृततनत्वज्ञानफलटाः परोक्षफलकध- 

मैसाधनं प्रजादिकं कामकारेण स्वेच्छया यक्तवन्त इति 

श्रूयते “ एतद्ध स्म वे तसपू्वे विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते ' इत्या- 

दिना । तदेवं तत्त्वज्ञानस्य कमाोङ्गत्वाभावे तन्त्वकिदां स्वेच्छ- 

या प्रजादिलयागो लिङ्क सूचितमिति बोध्यम् ॥ 

अपि च- 

उपमदं च ॥ १६ \। 
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क्मानुष्ठानहेतोः क्रियाकारकफटवि भागस्य समस्तस्यावि- 

द्ाकृतस्य विदयासामथ्यात् उपमर्दम् अभावमामनन्ति "यत्र 
त्वस्य सर्व॑मात्मेवाभूत् तत्केन कं पर्येत् ̀ इत्यादिना । तथा च 
ब्रह्मविद्यायाः कमविरोधित्वान्न कर्माङ्गत्वमिति भावः ॥ 

ब्रह्मविद्यायाः कम।नङ्गत्वे हत्वन्तरमाह- 

ऊध्वेरेतःसखु च चान्द हि ॥ १७॥ 
ङध्यैरेतःसु यतिषु हि ब्रह्मविद्यावगता । न हि तस्याः 

कमाङ्गत्वं सेमवति, तेषां कमाभावात् । न च यलाश्रमः 
कापि न श्रुत इति सांप्रतम् । शब्दे हि ८ त्रयो धमस्कन्धाः' 
इति प्रस्तुय ` ब्रह्मसंस्थोऽमरतत्वमेति ' इयस्मिन् राब्दे दि 

यलयाश्रमस्य श्रुतत्वात् प्रामाणिकोऽयं यलयाश्रमः । तदेवं 

ब्रह्मविद्यायाः न कमांङ्गत्वम , अपि तु स्वतन्त्रपुरुषाथहेतुत्व- 

मिति सिद्धम् ॥ 

पूर्वम् (त्रयो धम॑स्कन्धाः' इलयादिश्रुतिययाश्रमसद्धाव प्रमा- 
णमिलयभाणि ; तदसंभवीयाक्षेपसगयेदमाह-- 

9६ [००९ क. 

पराम जेमिनिरचोदना चाप- 
वदति हि ॥ १८ ॥ 

अत्र पूयैपक्षे पारित्राञ्याभावात् ज्ञानस्य स्वतन्त्रफठत्वा- 



क 
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९५ 

सिद्धिः, सिद्धान्त तत्सद्धावात् तस्सिद्धिरिति फलमेदः । अत्र 

२. परामरा- यलयाश्रमो विषयः ; स किमस्ति न वेति 

धिकरणम् । विशये, जेमिनिराचा्यं आह-नास्ति यला- 

श्रमः, विध्यभावात् । "त्रयो धमेस्कन्धाः' इ्यादिश्रतौ तु परा- 

मशेमनुवादमात्रमवगम्यते, न विधिः । अत इयं श्रुतिः अचो- 
दना छिङ्गादिशूल्या, चकारात् ब्रह्मसंस्था स्तुतिपरा च। एवं 

चान्यपरया श्रुत्या न यव्याश्रमसिद्धिः । किं च “वीरहावा 

एष देवानां योऽत्निमुद्रासयते ' इत्याद्या श्रुतिरग्न्युद्रासनप्र- 

धान यलयाश्रममपवदति हि यस्मात् तस्मान्नास्ति यलयाश्रम इतिं 

पूवः पक्षः ॥ 

सिद्धान्तस्तु- 

अनुष्टेयं बादरायणः साम्यश्चुतः ॥ १९ ॥ 
पारित्राञ्यमनुष्ठेयं भगवान्बादरायणो मन्यते । कुतः, 

साम्यश्रतः ‹ लयो धर्मस्कन्धाः ' इत्यादिश्रुतौ इतराश्रमाणां 
श्रयन्तरविदहितानां एतद्राक्यानुवाद्यगाहंस्भ्येन साम्यश्रवणा- 

"दित्यथेः । ततश्चाश्रमचतुषए्टयानुवादेन ब्रह्मसंस्थास्तुतिपरादपि 
वाक्यास्रतीयमाना आश्रमाः सिद्धयन्ति । न च वीरहयादिश्र- 

तिविरोधः, तस्याः श्रुतेरज्ञानादगन्युद्रासनोदयुक्ताहिताभिविषय- 
स्वादिति फलिताथंः ॥ 
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यदा-- | 

` विधिव धारणवत् ॥ २० ॥ 
अस्मिन्वाक्ये आश्रमाणां विधिरेव, नानुवादः न चानेका- 

श्रमविधाने वाक्यभेदः स्यादिति सांप्रतम , अपृवेत्वेनाश्रमाणां 

विधेरेवावदयकस्वेन वाक्यभेदखेष्टत्वात् । एकवाक्यताप्रती- 

तावप्यपूवीथविधौ दृष्टान्तः--- धारणवन् अधस्तात्समिधं 
धारयन्नुद्रबेदु परे हि देवेभ्यो धारयति ' इत्यत्र सुग्दण्डाद्- 
धस्तात् समिद्धारणविध्येकवाक्यताप्रतीतावप्युपरि धारणसखा- 

पू्ैत्वादेकवाक्यताभङ्गेन.विधियेथा कल्पितः, तथेहापीलयथ;। 
वस्तुतस्तु अस्मिन्वाक्ये पारित्राञ्यमेव विधीयते, आश्रमन्रय- 

मनूद्यानियफरुत्वेन तन्निन्दया ब्रह्मसंस्थत्वस्येव नियफर्त्वेन 
स्तूयमानत्वात् ; यत् स्तूयते तद्विधेयमिति न्यायात।न च 

नह्यसंखत्वस्य गृहस्थादीनां संभवादिति साप्रतम् , तेषां स्वख- 

कमांसक्ततया ब्रह्मसंस्थत्वायोगात् । परे हिष्यमाणः परित्राडव 

ब्रह्मसंस्थ इयस्मिन् पक्षे न वाक्यभेदः । तस्मात्सवेक्मपरि- 

लयागलक्षणस्य पारित्राज्यस्य प्रामाणिकव्वाद्धिद्यायाः खवतनच्रपु- 

रुषाथेसाधनत्वं युक्तमिति सिद्धम ॥ 

पूवे यथा अनुष्ठेयाश्रमसाम्यश्रुतेः पारित्राञ्यस्यानुष्ठेयत्व 
प्रतिष्ठापितम् , तद्त् “इयमेव जुहूरादियः' इलयादिकमाङ्गस्तुत्या 
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रसतमत्वादिवाक्यस्य साम्यात् स्तुतिमात्रस्वमिति टष्टान्तसं- 

गयेदमाह- 

स्तुतिमाच्रसुपादानादिति चेन्नापूवे- 
त्वात् ।॥ २१॥ 

अत्र पूवेपक्षे कमोक्गाभितोपास्तीनाम अनुष्ठानासिद्धिः, 

सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति फलभेदः । उद्रीथाद्युपास्तिषु श्रूयते-- 
३. स्तुतिमात्रा- स एष रसानां रसतमः परमः इलयादि । 

चिकरणम् 1 तद्वाक्यं किं कमङ्गो्रीथस्तुतिमात्रम् , उतो- 

द्रीथोपास्तौ गुणविधायकमिति विशये, रसतमत्वादिवाक्यं 
सवेमपि कमाङ्गो दरीथस्तुतिमात्रम् । कुतः, कमाङ्गोद्रीथादुपा- 

द्नश्रवणादिति चेदिति पूवः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- न स्तुति- 
मात्रम् , अपि तु गुणविधायकरम । कुतः, अपूवेलान् कमो- 

दधो ्रीथाद्युपास्तीनां रसतमत्वादिगुणानां च मानान्तराप्राप्र 

त्वादिवयथेः । प्रकृत एव विधिसंभवे प्रकरणान्तरोद्रीथादि्तु- 
तिक्षणाकस्पनमन्याय्यतरमिति भावः ॥ 

किं च-- 

नावराञ्दाच ।॥ २२९॥ 

कि च “उद्रीथमुपासीतः 'सामोपासीत' इलयादिविधिशब्दात्् 

गुणविधायकमिदं वाक्यमिलय्थः ॥ 
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पूव यथा रसतमत्वादेरुद्रीथा दिस्तुयर्थत्वापेक्षयोपास्यविष- 
यसमपेकत्वस्य ज्यायस्त्वम , तथा आख्यायिकानामपि विद्या- 

सतुयथैत्वापेश्या पारि्वशेषत्वस्य ज्यायस्त्वम््विति ₹ष्टा- 

न्तसगव्येदमाद्- | 

पारिवाथो इति चेन्न वि्ोषितत्वात् ॥ २३॥ 
अत्र पू्वेपक्षे ओपनिषदाख्यायिकानां पारिप्ठवप्रयोगरोष- 

त्वात् तदेकवाक्यतोपपन्नङाब्दबोध्य विद्यायाः प्राधान्याभावेन 

छ. पारिष्ठवा- पुरुषाथहेतुत्वासिद्धः, सिद्धान्ते तासां वि- 

भिकरणम् । द्रास्तुयथत्वान् विद्यैकवाक्यतया तस्याः 
प्राधान्येन पुरुषाथेहतुत्व सिद्धिरिति फलभेदः । वेदान्तषु तव 

तत्र ° अथ ह याज्ञवल्क्यस्य दवे भार्य बभूवतुः ` इयाद्या आ- 

ख्यायिकाः श्रूयन्ते । ताः किं पारिप्ठवाथाः, उत संनिहितवि- 

व्रास्तुत्यर्था इति विये, पारिष्टवाथौः ; अश्रमेधे पुत्रादिपरि- 

वृताय राज्ञे यन्नानाविधकथाकथनं तत्पारिप्रवराष्देनोच्यते, त- 

दर्थ एव आख्यायिका इति चेदिति पूवः पक्षः । सिद्धान्तस्तु- 

न पारिष्रवाथाः । कुतः, विरोषितस्वात ‹ पारि प्वमाचक्षीत ' 

इत्युपक्रम्य 'मुरवेवस्वतो राजा इत्यादिवाक्यशेषे कासांचि- 

देवाख्यायिकानां परिपवदाषत्वेन विषशेषितत्वादित्य्थः ॥ 

ननु तर्हिं किमथो इमा आख्यायिका इटयाङङ्य संनि- 
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धिबखाद्धियाथा इदयाह-- 

तथा चैकवाक्यतोपवन्धात् ॥ २४॥ 
तथा च उक्तयुक्तया पारिषुवाथाभावे सति संनिधिवला- 

दिद्यास्तुलयथैत्वमाख्यायिकानां युक्तम । कुतः, एकवाक्यतो- 

पवबन्धान संनिहिततत्तद्ियेकवाक्यत्वददीनादियर्थः ॥ 

पूं यद्रदाख्यायिकानां विद्यारोषत्वेनापेश्चा, तद्रयज्ञादिकर्म- 
णामपि फटे विद्याशेषतेनापेक्षास्त्विति टष्टान्तसंगयेदमाह-- 

अत एव चाग्रीन्धनादयनपेक्ला ॥ २५ ॥ 

पुरुषाथोधिकरणफलरूपत्वादस्य तत्राक्तं फट द्रष्टत्यम् । 

ब्रह्मविद्या किं स्वफले मोक्ष जनयितव्ये सहकारित्वेन यज्ञा- 

९५. अप्नीन्धनाय- दिकम।ण्यपेक्षते, न वेति संदेहे, अपेक्षत 

धिकरणम् । इति पूवः पश्र: । सिद्धान्तस्तु-- अत एव 

आद्याधिकरणीक्तात स्वतन्त्रपुरुषाथेत्वादेव ब्रह्मविद्यायाः अग्री- 

न्धनाद्यनपेक्षा । अम्नीन्धनशब्देन स्वस्वाश्रमविहितानि कमा- 
णि लक्ष्यन्ते । तथा च मोक्षे न कर्मापिक्षा रजतभ्रमनिवरत्तो 

'उक्तिज्ञानस्येवेयथः ॥ 

यथा पूर्वै ब्रह्मविद्यायाः प्रमात्वाच्छुक्तिन्ञानस्येव सफले 
कमानपेक्षेयभाणि, तथा स्वोत्पत्तावपि कर्मानपेक्षा प्रमात्वादे- 
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वेति दृष्टान्तसंगयेदमाह- 

सवोपेश्चा च यज्ञादिश्चुतेरश्ववत् ॥ २६ ॥ 

अत्र पूवेपक्षे ज्ञानाये यज्ञाद्यनुष्ठानाभावः, सिद्धान्त 

तद्नुष्ठानावश्यभाव इति फलभेद । अत्र किं विद्यायाः 

६. सर्वापे्षा- स्वोत्पत्तौ क्मापिक्षास्ि न वेति संदेहे, 
धिकरणम् । नास्तीति पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु- 

विद्यायाः स्वोत्पत्तौ सर्वेषामाश्रमकर्मणामपेक्षास्ि । कुतः 

यज्ञादिश्रुतेः ‹ विविदिषन्ति यज्ञेन दानन ` इ्यादिना यज्ञादि- 
कमेणां विविदिषाद्वारा ज्ञानसाधनत्वश्रवणात् । नतु परंपरया 
ज्ञानोत्पत्तौ कमपिक्षावन्मोभ्नेऽप्यस्त्वपेश्ना । तत्राह अश्वत् 

यथाश्चो योग्यताबखात् रथच योयां विनियुज्यते न छाङ्गल- 

कषणे, तद्वत्कमणां मोक्षे योग्यस्वाभावात् नापेक्षेयथेः 

ज्ञानोत्पत्तौ बहिरङ्कसाधनमभिधायान्तरङ्गसाधनमभिधा- 

तुमाह-- 

 शंमदमाद्युपतः स्यात्तथापि तु तदिधस्त- 
दङ्तया तेषामवर्यानुषयत्वात् ॥ २७ ॥ 

~ 

यद्यप्यत्र विविदिषन्तीति वतमानापदेशात् न विधिः, त- 

थापि शमदम।द॒पतस्तु ब्रह्मविद्यार्थी स्यात् । कुतः, तदङ्गतया 
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विद्याङ्गतया तद्विधः ‹ तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त उपरतः ` 

इत्यादिना तेषां शमदमादीनां विधानात्; तेषां विहितानां 

चावदयानुष्ेयत्वादित्यथेः ॥ 

पूव यथा विद्यासंनिधानात् शमादिकं विद्याङ्गं विधीयत 

इयभिहितम्, तथा सवान्नानुमतिः विदाङ्गमेव विधीयत 

इति टष्रान्तसंगव्येदमाह- 

सवोन्नानमतिश्च प्राणात्यये 
" तदहोनात् ॥ २८ ॥ 

अत्र पूर्वपक्षे प्राणविद्याविदो भक्ष्यामक््यविभागासिद्धिः, 

सिद्धान्ते तरिसद्धिरिति फलभेदः । बृहदारण्यके प्राणविद्यायां 

७. सवान्नानुमल्य- श्रूयते-- "न ह वा अस्यानन्नं जग्धं भवति ' 
धिकरणम् । इति । तत्र प्राणोपासकस्य किमिदं सवा- 

न्नानुज्ञानं विद्याङ्गं विधीयते, उत स्तुवयर्थं संकीर्यत इति संशय, 
विद्याङ्गं विधीयत इति पूवे: पक्षः | सिद्धान्तस्तु -- प्राणालयये 
सवेमन्नं सुराव्ज यत् तस्य विद्रासमविद्धांसं वा प्रति अदनीय-. 
त्नेन अनुमतिः अनुज्ञानम , न स्वस्थं प्रति। कुतः, तदश्चनात 
चाक्रायणोपाख्याने उषस्तश्चाक्रायणस्य आपत्काटं एव हि 

तस्य हास्तिपकोच्छिष्टकुल्माषभक्षणस्य दशेनादित्यथः । एवे 

च' विध्यभावात् श्ादिमयीदान्नस्य एकेनात्तमशाक्यत्वाच्च न 
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कि सवान्नानुज्ञानं विद्याङ्गं विधीयते; अपि तु ' प्राणमात्रस्यान्न- 

मिदं स्वम ' इति यच्चिन्तनं विहितम् , तत स्तुयथं संकी- 

त्य॑त इति भावः ॥ । 

अवाधाच्च ॥ २० ॥ 

भक्त्याभक््यविवेकशाखस्य अवाधाञ्चाथवादमात्रमियथः । 

अन्यथा सामान्यश्ाखं विरोषपरतया नीयमानं बाधितं खा- 

दिति भावः| 

अपिच स्मयेत ॥ २०,॥ 

अपि चापत्काटे विदुषोऽविदुषश्च सवान्नमक्षण स्मयते-- 
‹ जीविताययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । लिप्यते न स 

पापेन पदयापल्लमिवाम्भसा ` इति, ' मद्य निलयं ब्राह्यणो बजं- 

यत् ̀ इति च ॥ 

स्यतिमूखभूतां श्रृतिमप्याह् -- 

राब्दश्यातोऽकामकारे ॥ ३१ ॥ 
अस्याभक्ष्यमक्षणस्य प्रतिषधः ‹तस्माद्राह्मणः सुरां न 

पिबेत् ̀  इत्यवरूपदाब्दश्च अकामकारे स्वेच्छक्रतप्रवृत्तिनिः 

रासे श्रूयते । अतः प्राणविदः सवान्नानुज्ञानमथेवादमात्र- 

मिति सिद्धम् ॥ 

पूतै यथा सवान्नानुमतेः शाखान्तरविरोधात स्तुत्तित्व- 
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मुक्तम् , तथा " यावज्नीवमभ्निद्त्रं जुहुयात इत्यादिकमनित्य- 

त्व्ाखविरोधादयज्ञादीनां ज्ञानसाधनत्वश्रुतेः स्तुतित्वमस््विति 
द्टन्तसंगत्येदमाह- 

© क 
विदटितत्वाच्चाञ्चमकमोपि ॥ २२ ॥ 

अत्र पूवेपक्षे विविदिषावाक्यस्य विवश्चितार्थतरासिद्धिः, 
सिद्धान्ते खादिरवत् कमणामुभयाथंत्वसंभवात् तत्सिद्धिरिति 

८ आश्रमकर्मा- फलभदः | सर्वापकषेलयत्र स्वस्वाश्रमनियक- 
धिकरणम् । मणां तच्त्वज्ञानसाधनत्वमुक्तम् । तानि 

निलयकमोण्यसुसु्चुणा कलतव्यानि न वेति संदेहे, न कत- 

व्यानीति पूर्वः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- अमुयुष्षुणापि आश्र- 

मकम।वदयं कतेव्यमेव । ‹ यावल्ीवमभ्निहोत्रं जुहुयान् ' 

इत्यादिना विहितत्वादेयथः ॥ 

नन्वेवं सति कर्मणां विद्याथत्वं न स्यादियत आदह- 

सहकारेत्वेन च ॥३३॥ 

सह मिषित्वा चित्तशुद्धिद्रारा विद्यां कुवन्तीति सहकारी- 

णि क्माणि, तेषां भावः तत्वम् , तेन विद्याथेत्वेन नित्यकमाणि 

कर्तव्यानि । यज्ञादिश्रुल्या तदथत्वेन तेषां विहितत्वादेबे- 
त्यथ : || 
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ननु कमेकाण्डस्थनिव्याभ्िहोत्रेभ्यो भिन्ना एव यज्ञादयो 

विविदिषावाक्ये विद्यासंयुक्ततया विधीयन्ते, प्रकरणभेदस्य 
भेदकत्वात्; कथं तेषामुभयाथंत्वमित्यत आद-- 

सवेथापि त एवोभयलिङ्गात् ॥ ३४ ॥ 
सबेथापि नियतेन विद्याथत्वेन च अनुष्ठेया यज्ञादयः 

त एव, न भिन्नाः । कुतः, उभयचखिङ्गात् "यज्ञेन विविदिषन्ति, 

इति शरतिलिङ्गात् , (अनाश्रितः कर्मफलं कार्य क्म करोति यः' 
ॐ 

[क क~ क के 

इति स्मृतिलिङ्गाच्चेयथः ॥ 

कि च- 
अनभिभवं च दरोयति ॥ ३५. ॥ 

बरह्मचयीदिसाधनसंपन्नस्य र।गादिङ्करैरनभिभवम् ‹ एष 
ह्यात्मा न नङ्यति यं ब्रह्मचर्येणानुविन्दते ' इ्यादया श्रुतिदेश्ं - 
यति । अनेन सूत्रेण ब्रह्मचयादाश्रमकर्मणां सहकारित्वमेव 
र टीकृतम् ॥ 

पूर्वं यथा यज्ञादिश्ुत्या आश्रमकमेणामेव ज्ञानसाधनत्व- 
विधानाद्ाश्रसमिणामधिकारः, न तथा विधुराणामधिकारः, 

तच्कृतक मणां ज्ञानसाधनतवाभावादिति प्रस्युदाहरणसंगयेद्- 

मा-- | 

अन्तरा चापितु तदष्टेः ॥ ३६ ५ 
€, 
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अत्र पूवपक्षे अनाश्रमिकमेणां जपादीनां विद्यासाधन- 

त्वासिद्धिः; सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति फटमभेदः । अत्र ॒विधु- 

९. विधुराध- राणां किं ब्रह्मविद्यायामधिकारोऽस्ति न 
करणम् । वेति संदेहे, नास्तीति पूर्वः पक्षः । सि- 

द्वान्तस्तु-- अन्तरा आश्रममन्तरा विना बतैमानानामपि 
अस्त्याधिकारः । कुतः, तृष तस्य॒ ब्रह्मविद्याधिकारस्याना- 

भ्रमिणां रेकादीनां श्रतौ स्मृतो च दशैनादित्यर्थः ॥ 
© 

अपि च स्येते ॥ ३७ ॥ 

संवतेकप्रभ्तीनामनाश्रमिणामपि योगित्वं स्मयेत इत्यथः ॥ 

नन्वनाश्रमिणां विद्याह्तुकमां भावान्न तन्राधिकार इयत 

आह-- 
क्षर क 

विक्ोषानुग्रदश्च ॥ ३८ ॥ 
अनाश्रमिणामपि रक्षादीनां जपोपवासदेवताराधनादिभिः 

रोषे ४ ^ (क ¢ 

कमेविरोषैज्ञानहेतुभिरस्ि विद्यायामनुग्रह इत्यथः ॥ 

नन्वनाश्रमिणामपि जपादिनैव बिद्यासिद्धेः तद्याश्रमित्वं 
व्यर्थं स्यादित आह-- 

प 

अतस्त्वितरङू याया लिङ्गाच्च ॥ ३९ ॥ 

अतस्तु अनाश्रमित्वात् इतरत् आश्रमित्वं ज्यायः शीघमेव 



म 
| 
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विद्यासाधनम्। कुतः, ‹ तेनैति ब्रह्मवित् पुण्यकृत्तेजसश्च ` इति 
¢ श्रुतो ब्रह्मवित्तवविश्ेषणरूपश्रुतिलिङ्गाेत्यथंः ॥ 

पूवै यथा अनाश्नरमिणां कर्मणो व्रिद्याहेतुत्वमुक्तम् , तथो- 

तमाश्रमात् पूवोश्रमं प्राप्रस्य कमणां विदयाहेतुतखम् अस्त्विति 

टृ्टान्तसंगव्यदमाह-- 

तदद्घुतस्य तु नातद्भावो जेमिनेरपि नियमा- 
लद्रपाभावेभ्यः ॥ ४० ॥ 

अल पृवपक्षे आश्रमैज्यायस्त्वासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धि- 
रिति फलभदः । उत्तमाश्रमापूवाश्रमं प्राप्रस्य कमं विदयाहेतुवौ 

९०. तद्ूता- न वति संदेहे, विदयाहेतुरिति पवः पक्षः । 
धकरणम् । सिद्धान्तस्तु-- तद्भूतस्य प्राप्तोत्तमाश्रम- 

स्य अतद्धावः उत्तमाश्रमास्रच्युतिः कथमपि न संभवतीति 

जेमिनेरप्याचायैस्य संमतम् । अपिशब्देन भगवतो बाद्- 

रायणस्य च संमतमेवेति दरदितम् । कुतः, नियमा- 

तद्रूपाभावेभ्यः ° अरण्यमियादिति पदं ततो न पुनरेयात् ' 

इति नियमः, प्रयवरोहबोधकश्रुत्यभावः अतदरूपम् › शिष्ाचा- 

राभावश्च तेभ्यः। तस्मासच्युतेरप्रामाणिकत्वासच्युतस्य कमं 

न विद्याहतुरिति सिद्धम् ॥ 
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यथा पूर्वै प्रच्युतस्य कर्म न विच्याहेतुरिव्युक्तम्, तथा 
प्रच्युतस्यापि कृतग्रायश्ित्तस्य कम॑ न विद्यादेतुरिति ट्टा 

नतसंगयदमाद- 

नचाधिकारिकमपि पतनानुमाना- 
तदयोगात् ॥ ४१॥ 

अत्र पूवेपक्षे कृतप्रायश्चित्तस्य कम न विद्याहेतुः, सिद्धा- 

न्त तद्धेतुरिति फटमद्ः । प्रमादात््रच्युतस्य किं प्रायश्ित्त- 

१९१. आधक्रा- मस्तिन वेति संदेहे, आधिकारिकमपि 

रिकाथि- अधिकारलक्षणसिद्धं गदेभाटम्भनरूपप्राय- 

करणम् । श्ित्तमाधिकारिकम् , तदपि नेष्ठिकस्या- 

वकीणिनो नैवास्ति । कुतः, पतनानुमानात्् ‹आरूढो 

नेषठिकं ध्म यस्तु प्रच्यवत पुनः । प्रायश्चित्त न परयामि 

-येन शुध्येत्स आत्महा ” इत्यनिवत्यपातकश्रुत्यनुमापकस्मत्या 

तस्य प्राय्ित्तस्यायोगादिति पूवः पक्षः ॥ 

सिद्धान्तस्तु -- 

उपपूवेमपि त्वेके भावमङानव- 
तदुक्तम् । ४२॥।. 

नेदं महापातकम् , येन प्रायश्चित्तं न स्यात् । अपि त्वेके 

आचार्यौ उपपद्पूर्मेवेदं पातकं मन्यन्ते । अत उपकरुवाणस्येव 
13 18 
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नैष्ठिकस्यापि उक्तप्रायश्चित्तसद्ध(वमिच्छन्ति, उभयोः ब्रह्मचा- 

रितवे सति अवकीर्णित्वाविरोषात् ; अङानवत् यथा ब्रह्मचारिणः 

मधुमांसारिनः व्रतखोपः पुनः संस्कारश्च, तद्रत ; तस्मात् प्राय- 

धित्तसद्धावो युक्ततरः । तदुक्तं प्रमाणलक्षण-- ‹ समा विप्र 

तिपत्तिः स्यात् ` ‹ शास्त्रस्था वा तन्निमित्तत्वात् ' इति । प्राय- 

श्चित्ताभावस्मरणं तु यन्नगौरवाथमिति व्याख्यातव्यम् । 
इत्थं वानप्रस्थस्य महाकक्षाभिवधेनं प्रायश्चित्तम् , यतेस्तु सव- 

रासख्रसंस्कार इति ध्येयम् ॥ 

र्वं यथा प्रच्युतस्य प्रायश्चित्तेनैव शुद्धत्वात् तत्कृतं कम 
विदयासाधनमित्यवादि, तथा कृतभ्रायश्चित्तेन सह रिष्ाचार- 

रूपं कमे विद्यासाधने भवत्विति दृष्टान्तसगत्यदमाद-- 

वदहिस्तूमयथापि स्मरतेराचाराच ॥ ४३ ॥ 
अत्र पृवेपक्षे आरूढपतितमित्यादिशाखविरोधः, सि-' 

द्वान्ते तदानुगुण्यमिति फलभेदः । कृतप्रायश्चित्तेन सह कृतं 

१२. बहिराध- श्रवणादिकं किं विद्यासाधनं न वेति संदेहे, 

करणम् । विद्यासाधनमिति पूवे: पक्षः । सिद्धान्तस्तु. . 
उ््वैरेतसामाश्रमात् प्रच्युतिरुपपातकं महापातकं वा अस्तु; 
उभयथापि ते कृतप्रायशित्ता अपि शिष्र्बहिष्कायौः । 'प्रायित्त 
न पडयामि ` ‹ आरूढपतितं विप्र... स्प्रष्टा चान्द्रायणं चरेत्" 
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इत्यादिनिन्दास्मृतेः शिषटाचाराच्च । अतः प्रायधित्तेन पर- 

खोकशुद्धेनापि तन सह कृतं श्रवणादिकं न विद्यासाधन- 

मिति सिद्धम् ॥ 

पूर्वै यथा यः कृतप्रायधित्तः स सव्यवहायं इत्युत्सर्मस्य 
निन्दातिशयस्मरया नेष्ठिकादिषु वाध इत्यभाणि, तथा यो 

यदङ्ककता स तदाश्रितस्य कर्तेति उत्सगस्य कलैः फटश्रूलया 
बाधो भवत्विति टृष्टान्तसंगयेदमाह-- 

स्वामिनः फलश्चुतरिव्याज्रेयः ॥ ४४ ॥ 
अत्र पूरवैपक्षे करठत्वभोक्तृत्वयोरेकाधिकरण्यम् , सिद्धान्ते 

ऋत्विजः कर्वैत्वं स्वाम्यधीनमिति परपरयेकाधिकरण्यमिति 
१३. खाम्याधि- फठमदः । तत्र किमङ्गाश्ितोपासनानि य- 

करणम् । जमानकठकाणि, आहोस्वित् कऋस्विककेका- 
णीति संदाय, स्वामिनो यजमानस्यैवाङ्गाभरितोपास्तिषु कव 

त्वमिवालेय आचार्यो मन्यते । कुतः) फटश्रुतेः कमाङ्गप- 
चवविधसान्नि वृष्ट्युपासकस्य ‹वषेति हास्म ' इत्यादिफलश्र- 
वगात् । अतः यजमानकटेकाण्येवेति पूवैः पक्षः ॥ 

सिद्धान्तस्तवु- 

आत्विज्यभिव्यौड़लोभिस्तस्मे 
दि परिक्रियते ॥ ४५ ॥ 
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अङ्घोपासनमालिज्यमृलिकदैकमेवेयोडरोमिराचार्यो म- 

न्यते । तस्मै हि साङ्गाय कर्मणे ऋलिक् परिक्रियते यजमानेन ; 

तथा च यजमानगामिषफटकमप्यङ्खोपासन यजमानेन सर्म- 

गामिफलकककर्माथं परिक्ीतक्टन्विच्छतकमेव कमीङ्गप्रणयना- 

श्रितगोदोहनादिवदिति न फटश्रतिविरोधः ॥ 

किं च- 

शरुते ॥ ४द॥ 
प्यां वै कांचन यज्ञे ऋत्विज आरषमाशासत इति 

यजमानायैव तामाशिषमाशासत इति होवाच ' इति श्रुतेः ऋ- 

त्विक्रवृकस्यापासनस्य यजमानगामिफङत्वमवगम्यत इत्युपा- 
सनानि स्विक्वेकाणीति सिद्धम ॥ 

पूवं यथा प्यां कांचन यज्ञे... इत्यादिवाक्यदोषादुद्रीया- 
युपासनासखास्विज्यनिणेयः) तद्त् (अथ युनिः' (अथ व्रा 
ह्मणः" इति विधिविधुरवास्यशेषान्मोनस्याविधेयव्वनिश्चय इति 
दृश्ान्तसंगव्येदमाद-- 

.सहकायन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं 
तदतो विध्यादिवत् ॥ ४७ ॥ 

अत्र पूर्वपक्ष मौनस्यानुष्ठेयत्वासिद्धिः, सिद्धान्ते ज्ञानं 
प्रयन्तरङ्गस्य तत्सिद्धिरिति फलमेदः । ब्रहदारण्यके श्रयते-- 
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‹ बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्याथ मुनिः इति । तत्र 

२४. सहकार्य. किं मोनं विधीयते न वेति संदेहे, नेति 
न्तरविध्य- पृवेः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- फलमूतसा- 

शिकरणम् । क्षात्कारे श्रवणाद्यपेक्षया सहकायन्तरस्य 

मोनस्य निदिध्यासनाख्यस्य विधिराश्रयितव्यः, अपूर्वत्वात् । 
ननु " गाहेस्भ्यमाचायकुलं मोन वानप्रस्थम् ` इत्यत्र मौनराब्दम्य 

पारित्राञ्ये प्रयोगददनान कथमत्र मौनं निदिध्यासन स्या- 

दत आह-- तृतीयम । श्रवणादपेक्षया निदिध्यासनमेवानत्र 

मोन विधेयम् ; स्मृतावितराश्रमसमभिव्यादारान निदिध्या- 
सनप्रधांन पारिव्राज्यं मौनराब्देन रक्ष्यत इयविरोधः । ननु 

कस्य मौोनविधिरिलयत आह-- तद्वतः, ' िदित्वाः इति 
परोश्चज्ञानवतः संन्यासिनः प्रकृतत्वात् । नतु सृक्ष्मवम्तुसा- 

श्रात्कारे निदिध्यासनस्य स्वतः प्राप्रत्वान विधिर्भिरथेक इत्यत 

आह-- पक्षेण । यस्मिन पक्षे भेददशनप्राप्तिः तेन पक्षिण 

प्राप्यभावात् विधिरथवानेव । ननु ब्रह्मपरवाक्य कथं विधि- 

रिव्याशङकय टटान्तमाद-- बिध्यादिवत् । विधेः आदिः 

विध्यादिः प्रधानविधिः, तद्न्, यथा दरपूणमासप्रधानपरे 

वाक्ये अन्वाधानादेरङ्गजातस्य बिधिः, तद्रन्मौनस्येयथेः ॥ 

नन्वेवं श्रवणादिप्रधाने केवस्याश्रमे श्रतिसिद्धे कस्माच्छा- 
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न्दोग्ये ' अभिसमावरय कुटुम्बे ' इति गृहिणोपसंहारस्तत्राह- 

क्रत्ल भावात्तु गृदिणोपसहारः ॥ ४८ ॥ 
यज्ञादीनामाश्रमान्तरविदहितानां वा शमादीनां गृहस्थाश्रमे 

कार्स्येन संभवात् गृहस्थाश्रमेणोपसंहारः, न तु सन्यासा- 

भावादिलयथेः ॥ 

मोनवदितरेषामप्युपदेहात् ॥ ४९ ॥ 
मौनस्य गार्हस्थ्यस्य च यथा श्रुतिमत्तवम , तद्रद्रह्मचारि- 

वानप्रस्थयोरपि श्रुतिषुपदेश्चात् ताभ्यां सह् चत्वार आश्रमाः 

परसङ्गादुक्ताः । द्वयोवेहुवचनं वृत्तिमेदाभिप्रायकम् ॥ ` 

पूर्वं मौनशब्दख ज्ञानातिशये निदिध्यासने प्रसिद्धत्वात् 
निदिध्यासनं विधेयमित्युक्तम ; तद्वद्राल्यशब्दस्य कामचारादो 
प्रसिद्धेः तद्विधेयामिति दृष्टान्तसंगव्येदमाद-- 

अनाविष्कुवेन्नन्वयात् ॥ ५० ॥ 
अत्र पूर्वपक्षे कामचारादेः विदयाङ्गत्वेनानुष्ठानम् , सिद्धा- 

न्ते भावश्ुद्धरेबेति फलभेदः । पूर्वोदाहतश्रुतो बाल्यश्ब्देन 
९५. अनावि- किं बालस्य कमं कामचारादिकं विधीयते; 

ष्काराधि. उत भावजुद्धिरिति संहाय, कामचारादिक- 

करणम् । मिति पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु--' अन्य- 

्रटिङ्ोऽव्यक्ताचारः इति श्रुतेः स्वगुणप्रख्यापनादिभि- 
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रना विष्कुवेन्नात्मानमप्रख्यापयन् भावशुद्धो भवेदियेतावन्मात्रं 

विधीयते, तावन्मात्रस्य प्रधाने ज्ञानाभ्यासे अन्वयात् । न 

कामचारादेकम् , तस्य तत्नानन्वयात्, शोचादिधमेविधायि- 
शास्त्रविरोधाच्चेति ॥ 

हत्थं सन्यासादिवास्यान्तं साधनजातममिघधाय, तत्सा- 

ध्य विद्याजन्म विचायत इति हेतुहतुमद्धावसंगयेदमाह-- 

फेहिकमप्यप्स्तुतप्रतिबन्धे तदृरोनात् ॥ ५१ ॥ 
अत्र पूेपक्षे श्रवणादेविद्यासाधनत्वासिद्धिः, सिद्धान्ते प्र 

तिबन्धकवशाद्िरम्बेऽपि तत्सिद्धिरिति फरमेद्ः । तत्र श्रव- 

१६. रदिका- णादिभिः किमिव विद्योत्पत्तिः, उत कदा- 
धिकरणम् । वचिदमुत्रापीति संशये, इहैव विद्याजन्मा- 

स्त्विति कामनया श्रवणादिषु प्रवृत्तरैहिकमेव विद्याजन्मेति 
पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु -- फटोन्मुखं विद्याविरुद्धफलकं कर्मं 

प्रस्तुतभ्रतिबन्धः । तस्मिन्प्रतिवन्धकाभावे सयैहिकं विद्याजन्म 
श्रवणादिभिभेवयेव ; सति तु प्रतिबन्धे अमुत्रापीलयनियम 

"एव ; न च्िहेवेति नियमः । कुतः, तदरनात् ' गभ एवेतच्छ- 
यानो वामदेव एवमुवाच ` इति “श्रवणायापि बहुभिर्यो न 

रभ्य: ` इद्यादिश्रुतिषु प्रतिबन्धाप्रतिबन्धाभ्यां तस्य नियमस्य 

दशेनादियथेः ॥ 
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पूवै यथा विद्यायाः रेहिकामुष्मिकलत्वविोषनियम उक्तः, 

तथा तत्फटेऽपि मोक्षे कथिदुत्कषौदि विदोषनियमः स्यादिति 
रष्रान्तसगयेदमाह-- 

एवं सुक्तिफलानियमस्तद्वस्थावधुते- 
स्तद्वस्थावधरतेः ॥ ५२ ॥ 

अत्र पूवेपक्षे कर्मसाध्या मुक्तिः । सिद्धान्ते ज्ञानेकाभि- 

व्यक्ता मुक्तिरिति फलभदः । मुक्तिरत्र विषयः । तस्याः किं 

१७. सुक्तिफला- विद्यावन् विङषनियमोऽस्ति न बेति संदेहे, 

नियमात्रि- अस्तीति पृवेः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- वं 

करणम् । विद्यावत् मुक्तिरूपफठस्यानियमः निर्विशे- 

षत्वमेव । कुतः, तदवस्थावधृतेः मुक्यवस्थायाः निविशेषन्रह्य- 

रूपत्वेन ‹ रह्म बेद् ब्रह्मैव भवति › इति सवेश्रुतिष्ववधारणान् , 

तस्माद्धिद्.तमकाङेव मुक्तिः; सा च निरतिशयानन्द त्रह्मस्व- 

रूपेवेति सिद्धम । पदाभ्यासोऽध्यायपरिसमाप्निद्योतनाथः ॥ 

यदेक्यमयये वैराग्यतच्वमर्थोपसंहतिः । 
रान्त्यादिसाधनं सव प्रत्यपादि तदस्म्यहम् ॥ 

दति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायश्रीपरमरिवेन्द्रसरस्वतीपादान्ज- 

सेवापरायणेन श्रीसदारिवेन्द्रसरस्वत्या विरचितायां 

श्रीमद्रह्यसूत्व्रत्तो ब्रह्मतच्वप्रकारिकायां 

तृतीयोऽध्यायः ॥ 



५4८ 
२39 

॥ चतुर्थऽध्यायः ॥ 
~+" «क > ऋ. अट ~ - 

पूवेत्र साधनं निरूपितम › इह तत्फटं निरूप्यत इति 

हेतुहे तुमद्धावसंगत्यायमध्याय आरभ्यत । तव पूव मोक्ष 
विरषाभाव उक्तः; तथा श्रवणादो आवृत्तिविरषो नास्तीति 

दृ्टान्तावान्तरसंगत्येदमधिकरणमाह-- 

आच्रत्तिर सकरद पदेशात् ॥ १॥ 
अत्र पूवेपक्षे श्रवणादेः प्रयाजादिवदटृष्टाथत्वात् सकृदनु- 

छ्रानम , सिद्धान्ते त्ववघातवत यावत्फटमावृत्तिरिति फटमदः। 

१. आग्त्याधि- पूर्व साक्षादेव श्ु्युक्तं संम्यासादिसाधनं 

करणम् । चिन्तितम । फलाथापत्तिगम्यम आवृत््या- 

दिकमण्छेषाधिकरणान् प्राक् चिन्त्यते | तत्र अस्याधिकरणस्य 

“श्रवणादिसाधनं विषयः; तत किं सकृदेव कतेव्यम , उत 

तस्यावृृत्तिः कतेव्या इति विशये, सकृदवेति ` पूवैः पक्षः । 

सिद्धान्तस्तु-- षडजादिस्वरसाश्षात्कारवत् दुविज्ञेयात्मसाक्षा- 

त्कारस्यावृत्तिविरिष्श्र वणादिमाध्यतया तदावृत्तिरव कतेव्या । 
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कुतः, ' श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इत्याद्यस- 

कदु पदेशात् । एवम् ‹ वेद्" ‹ उपासीत ' इयावृत्तिश्रवणात् उपा- 

स्यसाक्षात्कारद्वारा फलबहेतुषु उपासनेषु आत्र्तिर्बोध्या ॥ 

किं च-- 

रलिङ्गाच्च ॥ २॥ 

' ररमीस्त्वं पयोवतेयात् ` इति रद्विमबहुत्वोपासनं विदधत् 

वाक्यं प्रययाव्रत्ति दशेयति । अतः तदिङ्गात् तश््यायात् सा- 

्षात्कारसाधनेषु आवृत्तिः कतेव्येदयथः ॥ 
|, 

# 

पूवैतर श्रवणादेरावरत्िसक्ता, तामुपजीत्य किंचिद्धिचायत 

इत्युपजीव्योपजीवकमावसगयदमाह-- 

आत्मेति तूपगच्छन्ति 
ग्राहयस्ति च । ३॥ 

अत्र पूवेपक्षे श्र॒तीनामभेदपराणां गोणाथस्वम् , सिद्धान्ते 
मुख्याथत्वमिति फलभेदः । तन्न किं श्रवणाद्यावृत्तिकाटे प्रय- 

२. आत्मत्वो- कत्वेन ब्रह्म ध्यातव्यम् , उत भिन्नत्वेनेति ` 
पामनाधि- विश्य, नाहमीखर इति प्रयक्षविरोधात् 

करणम्। भिन्नत्वेनेति पूवे: पश्चः। सिद्धान्तस्तु--आ- 
स्मेयेब ब्रह्म ध्यातव्यम् । तथाहि जाबाखा आत्मत्वेन ब्रह्माभ्युप- 
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गच्छन्ति-८ स्व वाहमस्मि भगवो देवते अहं वै खमसि ` इति । 

तथा ग्राहयन्ति च ब्रह्म आत्मत्वेन ` तत्त्वमसि ' इलयादिवा- 

क्यानि। न च तेषां ‹ नाम ब्रह्म ' इत्यादिवत् गौ णाथेत्वम् , सति 

मुख्याथैत्वे गौणाथत्वायोगात् । न च प्रयक्षादिविरोधः, तस्य 
[ ® 

मिथ्याभेदगोचरत्वन पारमाधिकाभेदागेाचरत्वादिति भावः॥ 

पूव यथा ब्रह्मणा सहाभेद सत्त्वादहम्रह उक्तः, तद्वत्प्रती- 

केष्वापि ब्रह्मविकारतया जीवाभिन्नब्रह्याभिन्नत्वात् जीवाभेद- 

सस्वेनाहंम्रहः कायं इति टृष्टान्तसंगयेदमाह- 
पीर (स् 

न प्रतीकन दहिसः॥४॥ 
€ क ~ _ भ ४ भ क, (( च ("आका ^> 

अत्र पूवेपक्चे प्रतीकोपास्तीनामहग्रहोपास्तर्विरोषासिद्धिः; 
+ ७९ 

सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति फलमेदः । "मना व्रह्म" इटयादीनि प्रती- 

द. प्रनीका- कोपासनानि श्रूयन्ते । तत्र किं मनआदो प्र 
धकरणम् । तीके अहंम्रहः कतव्यः, न वेति संदेहे, क- 

तेव्य इति पूवे; पक्षः । सिद्धान्तस्तु--प्रतीके अहग्रहो न क- 
तव्यः । कुतः, विकल्पासहत्वात । तथाहि-- किं प्रतीके आत्म- 

त्वानु भवबलादहंग्रहः, उत श्रुतत्वात् , उताहोस्विदत्र स्वाभिन्न- 

ब्रह्माभिन्नत्वात् । न तावदाद्यः, तथानुभवाावात्) न हिस 

उपासकः आत्मत्वेन प्रतीकमनुभवति; न द्वितीयः, अश्रव- 

णात्; नापि वतीयः, प्रतीकस्य स्वरूपेण ब्रह्माभिन्नत्वायागात् | 
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[क [भ्य अ [शकने ° तः प्रतीके अहग्रहो न कतव्य इति सिद्धम ॥ 
# पूः रः 9 धव ८ राथा +त क» € बाक्तप्रतीकोपासनानि विषयीकरयान्यक्किचिद्धिचायत इ- 

येकरविषयत्वमंगयदमाह- 

त्रह्यट छिरुत्कषोत् ॥ ५ ॥ 
अत पूवेपक्षे निक्षे उत्कृष्टवुद्धिः कर्तव्येति डोकिकन्या- 

यानपेश्ना, सिद्धान्ते तदपेक्चेति फटमेदः । अत्र किं ब्रह्माणि 

‰. ब्रह्मद प्रतीक्षः कतत्या, उत प्रतीके ब्रह्मदश्ि- 

धिकरणम् । रिति विश्य, ब्रह्मणः प्राधान्येनोपास्यत्वसि- 

द्वय तस्मिन प्रतीकटष्िः केतेव्यति पूर्वः पश्नः । सिद्धान्त 
स्तु-- प्रतीक एव ब्रह्मटष्टिः कतेव्या । कुतः, ब्रह्मण उत्क- 

पात । उकत्कृषटदृष्टो हि निकृष्ट क्रियमाणायां निङ्ृष्टस्योत्कृष्टता 

भवतति, राजटृष्टयामालयस्येव ; न चैवं ब्रह्मणः प्राधान्याखाभः, 

इष्टापत्तरिति भावः ॥ 

सिद्धरूपादिव्यादिभ्यः कमेरूपो द्रीथानां फटसंनिकषोत्क- 

षात् ब्रह्मवद्विराषवन्वनियम इति टृष्टान्तसंगव्यदमाद-- - 

आदित्यादिमतयश्ाङ्ग उपपत्तः ॥ ६ ॥ 

अत्र पूर्वेत्तिरपश्नयोः तत्त्पक्षसिद्धिरव फलमिति द्रष्- 
व्यम । ‹ य एवासौ तपति तमुद्रीथमुपासीत ' इत्यादित्याङ्गा- 
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५. आदिल्या- ` श्रितोपासनानि श्रूयन्ते । तत्र किमादिया- 

दिमलयधि- दिपूद्रीथादिद्रष्टिः कतव्या, उतोद्रीथादिष्वा- 

करणम् । दिव्यादिदृष्टिरिति विरये, आदियादिपूदरी- 

थादिटृष्टिरिति पूवे: पश्नः । सिद्धान्तस्तु-- उद्रीथादिषु कमा- 
्गेष्वादित्यादिमतय एव॒ कतेव्याः । कुतः, कमसमृद्धि- 

^ (क % रूपफलोपपत्तेः । यथा प्रोक्षणादिना व्रीह्यादिषु संस्कृतेषु प्रक्र - 

तकण: अपूवेमुत्पद्यते, तथा कमोङ्गोद्रीथादिष्वादिलयादिम- 
तिभिः संस्कृतेषु प्रकृतकमणः फटाधिक्यलभ्नणा समृद्धिरुपप- 

यत इयथः । आदियादिपूद्रीथादिदृष्टिपक्ष यथोक्तफलसंनि- 
कषासिद्धसद्रीथादीनामत्कषासिद्धिरियभिसंधिः ॥ 

पूर्वं कमाङ्गाश्रितोपासनानामासननियमानपेक्चाणामनुष्ठान- 

प्रकार उक्तः । तद्रदङ्ानाभ्रितोपासनेप्वपि अनियम इति 

दृष्टान्तसंगयदमाह-- 

आसीनः संभवात् ॥ ५ ॥ 
अत्र पूवेपक्षे आसनाभ्यासासिद्धिः, सिद्धान्त तत्सिद्धिरिति 

फटमेदः । अचर कमाङ्गानाश्रितान्युपासनानि किं तिषएठनासीनः 

द. आसीनाधि- शयानो वा कुयादिलनियमः, उत आसीन 

करणम् । एवेति नियम इति विरये, अनियम इति 

पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- असीन एव उपासनानि कुर्वीत । 
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कुतः, गमनादीनां चित्तविक्षेपकरतया आसीनस्थैवोपासनानां 

संभवादिलयथः ॥ 
ध्यानाच ॥ ८ ॥ 

उपासनानां ध्यायलयथध्यानरूपत्वान् , ध्यायतेश्चा सीनेषु 

बकादिषु एकविषयदृष्टिषु प्रयोगादासीन एवोपास्ीतेयथंः ॥ 

अचलत्व चापेक्ष्य ।॥ ९ ॥ 

‹ ध्यायतीव प्रथिवी ` इद्यच्र प्रिथिव्या अचटत्वमपेक््य ध्या- 

नोापचारो दृष्टः । तस्मादपि लिङ्गादासीन एवोपासीतेयथंः ॥ 

स्मरन्ति च| १०॥ 

‹ शुचो देरो प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ' इलयादिना 
दिष्ठा उपासनाथमासनं स्मरन्ति । अत आसीन एवोपासी- 

तति सिद्धम् ॥ 

पूवैमङ्गानाश्चितोपासनेषु यथा आसननियम उक्तः, तद्रदि- 

गादिनियमोऽप्यस्तु ; ' प्राचीनप्रवणे वैश्वदेवेन यजेत ! इत्यादि- 
दिगादिनियमदशेनादिति टृष्टान्तसंगस्येदमाह- 

च्राविरो 

यत्रैकाग्रता तच्राविरोषात्॥ ११॥ 
अन्न पूवेपक्षे दिगादिष्वाद्रः, सिद्धान्ते त्वनादर इति फट- 

भेदः । तेष्वेवोपासनेषु दिगादि नियमोऽस्ति न वेति विशये, 
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अस्तीति पूवैः पश्चः। सिद्धान्तस्तु-- प्राच्यादिदिगादिनिय- 

$ एक्राग्रता- मा नाम्ति ; कि तु यत्न दिशि देशे काटे 

धिक्ररणम। वा चित्तस्येकाम्रता एकविषयप्रवाहः, तवो- 
पासीत । कुतः, दिगादिविशेषाश्रवणात् । ननु “समे शुचौ 
इति देराविशेषः श्रयत इति चेत , बाढम् ; तदपि श्रवणं 

चित्तस्येकाश्रतासंपादकदेरो उपासीतेति दशयति, वाक्यशेषे 

मनोनुक्रखत्वविशेषणात् । ' प्राचीनप्रवणे ' इल्यादिश्रवणं तु 

कर्मण्येव नोपासनेष्विति द्रष्टव्यम् ॥ 

पूवं यथा दिगादिनियमाश्रवणात् तदभाव उक्तः, तथा 
यावज्जीवमुपासनावरत्त्यश्रवणात तद्भाव इति टष्टान्तसंग- 

व्येदमाह-- 

आ प्रायणात्तच्ापि हि ट्टम् ॥ १२॥ 

अत्र पूवेपक्षे कादाचित्तप्रययावृत्तः अदृष्टद्वारा उपास्य- 

साक्षात्कारहेतुत्वम् , सिद्धान्ते निरन्तरप्रययावृत्तेः साक्षादेव 

८. आघ्रायणा. तद्धेतुत्वमिति फलभेदः । अत्राहं्रहोपास- 

. धकरणम्, नानि किं कदाचित् कृत्वोपरमेत्, उत 

यावञ्जीवमुपासीतेति विश्चये, कदाचिदिति पूवैः पक्षः| 
सिद्धान्तस्तु- आ प्रायणात् आ मरणात् उपासीत । हि यतः 

तवापि मरणकाटेऽपि, (स यावत््रतुरयमस्मष्टोकासरेति 
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इति श्रत्या उपाखप्रययानुवतनं दृष्टम । न च तददृष्टसाध्यम् , 

दृष्टे संभवलयटृष्टकत्पनानुपपत्तः । तस्मादामरणमहंरहोपासनं 

कुर्बतिति सिद्धम् ॥ | 

पूर्वं यथा उपासकानां यावज्जीवं कते्यमस्तीव्युक्तम , न 
तथा ब्रह्मात्मविदामिति प्रत्युदाहरणसंगया कमेक्षयलक्षणां 

जीवन्मुक्तिमाद-- | 

तदधिगम उत्तरप्रवाघयोर-छेषविनारो 
तव्यपदेरात् ॥ १३॥ 

अत्र पवेपक्षे ब्र्ैविदोऽपि संचितपापफलभोगानन्तरं 
मुक्तिः, सिद्धान्ते विद्यात्पत््यनन्तरमेव पापनाश्चात् जीवन्मूु- 

९. तदधिगमा- क्तिरिति फरभदः । अत्र ब्रह्मविदः उत्तर- 

 भिकरणम् । पूर्वाघाशेषविना्ञौ भवतः, उत नेति संदेहे, 

‹ नाभुक्तं क्षीयते कमं ` इति स्मरतः नेति पूवः पक्षः । सिद्धा- 
न्तस्तु-- तदधिगमे बरह्मसाक्षात्कारे सति उत्तरपू्वाघयोः 

ज्ञानादूध्व देदेन्द्रियादिवश्चात् सभवित पापमुत्तराधम् , ज्ञाना- 

तपूवेमिह जन्मनि जन्मान्तरे वा संचितं पापं पृ्ांघम , तयो- 

रश्छेषविनासौ भवत एव । कुतः, तद्रथपदशात् ‹ तद्यथा 
पुष्करपलादा आपो न शछिष्यन्त एवमेवंविदि पापं कमं न 

शिष्यते इति ' तद्यथेषीकातूलमम्नौ प्रोतं प्रदूयेतैवं हास्य सर्वे 
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पाप्मानः प्रदूयन्ते ' इति श्रुतिभ्यां तयोरुत्तरपूवा घाग्ेषवि- 
नाशयोब्रह्यविदि व्यपदेशात् । एवम् ̀  क्षीयन्ते चास्य कमाणि 

तस्मिन्दृष्टे परावरे इत्यादिश्रुत्या निरणन्रह्मविद्यप्युत्तर- 
पूवोघाश्ेषविनाशयोव्यपदेशादियर्थः । स्मरतिस्त्वज्ञविषयेति 

भावः ॥ | 

पू ब्रह्मनिदः प।पस्याश्ेषविनाशावुक्तौ ; न तथा पुण्यस्या- 
पि तौ भवतः, तस्य श्रौतत्वेन श्रोतत्रह्मज्ञानेनाविरोधादिति 
्रस्युदाहरणसंगलद माह--- 

इतरस्याप्येवमसं-छेषः पाते तु ॥ १४ ॥ 
फलमत्र पूर्वैवत् । पुण्यस्याप्यशछेषविनान्ञो भवतः, उत नेति 

संदेहे, नेति पूवैः पक्षः। सिद्धान्तस्तु--अकत्रासवोधसामभ्या- 

2०. इनरासं- दितरस्यापि पुण्यस्योत्तरस्य पूवस्य च एव- 
शछेषाधि- मघवदश्छेषः विनाज्ञश्च भवतः, (उभे उ 

करणम् । हैवेष एते तरति ' इत्यादिश्ातिभिस्तब्यपदे- 

दात् । इत्थं ब्रह्मविदः पुरूषधोरेयस्य पुण्यपापयोः बन्धहेत्लोर- 

भावादेहपाते मुक्तिरवदयं भवत्येवेवयधिकरणद्रयस्य फलमुक्तं 
भवति ॥ 

पूर्व ज्ञानात् कर्मक्षय उत्सर्मत उक्तः; तस्येह प्रारच्धकर्मन्य- 
तिरिक्तविषयत्वेनापवादः क्रियत इत्युत्सगोपवाद् संगव्येदमाद- 

3 19 
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अनारन्धका्य एव तु प्रवे तदवधेः ॥ १५. ॥ 
अत्र पूवेपक्षे जीवन्मुक्त्यसिद्धिः, सिद्धान्त तत्सिद्धिरिति 

फटभेद्ः । अत्र अनारब्धकमेवतु आरन्धे पुण्यपापे ज्ञाना- 

९१. अनारब्धा. न्नरयतः, उत नेति विशये, ' क्षीयन्ते चास्य 

भ्रिकरणम् । कमाणि ` इत्यविशेषेण श्रवणान्न र्यतः इति 

पूवः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- आरब्धे पुण्यपापे न नयतः, 

प्रवृत्तफरत्वात् मुक्तषुवन् ; अपि त्वनारन्धकार्ये अप्रवृत्तफटे 

पूर्वे अनादि भवपरम्परायां ज्ञानोत्पत्तिपयन्तं संचिते पुण्यपापे 

ते एव ज्ञानान्नरयतः 4 कुतः, तदवधेः, ‹ तस्य तावदेव चिरं 

यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये ` इति देहपातावधिश्रवणादि- 

त्यर्थः । एवं च॒ विेषश्रत्यनुरोधादविश्ेषश्रुतिनेतन्येति 
भावः ॥ 

पूवेमनारब्धकायौणां कर्मणां ज्ञानात् क्षय उत्सगेत उक्तः ; 

तस्येह निखनैमित्तिकाततिरिक्तानारठ्धक्मविषयत्वेनापवादः 

क्रियत इत्युत्सगापवाद संगव्येदमाह-- 

अग्निहोत्रादि तु तत्कायायेव 
तद दोनात् ॥ १६ ॥ 

अत्र पूवपक्षे ज्ञानार्थं नियाद्यनुष्ठानासिद्धिः, सिद्धान्ते 
तदर्थं तच्सिद्धिरिति फलभेदः । अल किं नियनेमित्तिककमं- 
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कै 

जातं ज्ञानारक्चषीयत न वेति संदेदे, अनार्धकमेत्वाविशेषात् 

२. अ्िहोत्रा- क्षीयत इति पूवेः पक्षः । सिद्धान्तस्तु- 

यधिकरणम् । निलयनैमित्तिकमभिहोत्रादिक्मजातं तत्का- 

यौयेव चित्तशुच्यादिपरंपरया तस्य ज्ञानस्यैव यत्कार्यं मुक्तिरूपं 
तस्मा एव । कस्मान् , तदशनात् ‹ तमेतं वेदानुवचनेन ब्रा 

हणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाङ्केन ` इति यज्ञा- 

दिश्रुतो ज्ञानहेतुत्वददोनादिव्य्थः । एवं च ज्ञानरूपफटैकना- 
स्यत्वे नित्यनैमित्तिककर्मजातस्य, न काम्यकर्भवन्नार इति 

भावः ॥ 

ननु नियादज्ञानाथत्वे (तख पुत्रा दायमुपयन्ति सुद्धदः 

साधुकृयां द्विषन्तः पापकरलयाम ` इति विनियोगवचनं किं- 

विषयभिदयपेक्षायामाद- 

अतोऽन्यापि द्येकेषासुभयोः ॥ १७ ॥ 

अतः अग्निहोत्रादेः कर्मणः अन्याप्यस्ति काम्यलक्षणा 

साधुकरखया पापका च ; एकेषां शाखिनां तयोविनियोग एष 

"उक्तः । काम्यनिषिद्धकममेणोर्विदयां प्रयनङ्गत्वे संप्रतिपत्तिरुम- 

योजीमिनिबादरायणयोरिति ॥ 

रवोक्तनित्यादिकं विषयमुपजीव्य किंचिद्धिचायत इत्येक- 

विषयत्वसंगव्येदमाद-- 
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यदेव विद्ययेति दि ॥ १८ ॥ 

अत्र पूवेपक्ष केवरस्य निलयादेः ज्ञानहेतुत्वासिद्धिः, 
सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति फलभदः । तत्र किं निलयादिकमङ्गा- 

१२. विया्ञान- श्रितोपास्तिसदहितमेवानुष्ठेयामेति नियमः, 

साधनत्वा- किं वा तत्सहितं केवर वेलयनियम इति 

धकरणम् । संदेहे, नियम इति पूवे: पक्षः । सिद्धान्त- 

स्तु--अनियम एव युक्तः । तथादहि-- ' यदेव विद्यया करोति 
श्रद्धयोपनिषदा तदेव बीयवत्तरं भवति! इति श्रुतिः विद्यासहित- 
स्य कमेणः वीयवत्तरतवं ब्रुवती विद्यादीनस्य कर्मणो वीयवत्तव 
दशेयति। तञ्च केवलस्य कमणो ज्ञानहेतुते उक्तं स्यादिवयथः ॥ 

पूवैमनारन्धकर्मणः क्षयोक्तौ आरब्धस्य कथं क्षय इलयाका- 
ह्ायाम , अस्योत्थानादुस्थाप्योत्थापकलक्षणसंगवत्येद माह-- 

भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते ॥ १९ ॥ 

अत्र पूवैपक्षे बिदेहकैवल्यासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धि- 

रिति फलभेदः । तत्त्वविदत्र विषयः; स किं प्रारब्धक्षयान्- 

१४. इतरक्षपणा- न्तरं संसरति, उत॒ नेति संदेहे देहपाता- 

धिकरणम् । त्पू्व॑संसाराचुद्रृत्तिवत् देहपातानन्तरमपि 

ब्रह्मवित संसरतीयनारब्धाधिकरणदृष्टान्तेन -पूवैः पक्षः । 



सू. १८-१९.] चतुर्थोऽध्यायः । २९३ 

सिद्धान्तस्तु-- इतरे स्वारब्धपुण्यपापे भोगेन क्षपयित्वा 

विद्रन॒ संपद्यते, `तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमो््येऽथ 

संपत्स्ये ' इति, " ब्रह्मेव सन ब्रह्माप्येति ' इल्यादिश्रुतिभ्यः । 
देहपाताप्पूर्वं प्रारब्धकर्मणां सत्वात् , कुखारचक्रश्रमणन्या- 
यन भिभ्याज्ञानरूपनिमित्तनारेऽप्यनुवत्तियुक्ता ; तद्धोगान- 

न्तरं कस्यचिदपि कमणोऽ भावान्न संसारानुबरत्तिः । तस्माद्धोगेन 

प्रारब्धकमनादानन्तरं विद्धान् स्वरूपानन्दात्मनावस्थानट- 

क्षणं कैवल्यं टमत इत्यतिशेभनम् ॥ 

इति श्रीव्रह्मसूत्रत्र ततौ ब्रह्मतच्च- 

प्रकाशिकायां चनुधस्याध्यायस्य 

प्रथमः पादः ॥ 



ॐ 

दवितीयः पादः ॥ 
---=---9 ^> > <~ €~ 

पूवेपादे मुक्तिविरुद्धानारब्धकायेकमनिनव्रत्या जीवन्मुक्त-. 
त्वम् , आरब्धकमेनिवृत्तो तु विदेहमुक्तत्वमिति सगुणनिगण- 

विद्ययोः फलं सामान्यता निरूपितम् । संप्रति प्रारन्धकमे- 

क्षयानन्तरभाविनि' मकेक्षे विरोषप्रददौनाय पाद्त्रयमारमभ्यते । 
एवं च सामान्यनिरूपणस्य विरोषनिरूपणहेतुत्वात् पूर्वेणास्य 

पादत्रयस्य हेतुहेतुमद्धावसंगतिः । तत्र उत्कान्यपेश्चानपेश्नाल- 

श्रणविशेषं निरूपयितुमयं पाद् आरभ्यत-- 

वाङ्मनसि द्दोनाच्छब्दाच ॥ १ ॥ 
पाद्न्तरत्वाद्स्याधिकरणस्य नाव्यवहिताधिकरणसंगलय- 

पश्चा । अत्र पूवेपक्षे स्वोपादाने स्वस्य ख्य इति न्यायासिद्धिः, 
१. वागधि- सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति फरमदः । अस्त्यु- 

करणम् । त्करान्तिक्रमवोधिका श्र॒तिः-- " अस्य सो- 
म्य पुरुषस्य प्रयतो वाडनसि संपद्यत मनः प्राणे प्राणस्त. 

जसि तेजः परस्यां देवतायाम् ` इति । तत्र ' वाड््रनसि 
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[ 

संपद्यत" इत्यत्र किं सवृत्तिकाया वाच पव मनमि ख्यः, 1 

वा वाग्वृत्तेरेवेति संशये, श्रतिबलाद्वाच एवेति पूवः पक्षः । 

` सिद्धान्तस्तु -- उक्तिवागिति भावव्युत्पत्त्या वाकृछब्देन वाग्व- 
न्तिरुच्यते। मनावृत्तौ सस्यामेव मनसि वाग्वृत्तिर्छीयते । कुतः, 

दनान मनोवृत्तौ सत्यामेव लोके वाग्बृत्तिख्यस्य दर्शनात् । 

तर्हिं वाकष्ठब्दस्य का गतिरत आह । ₹ब्दाच्च तस्य 

वाक्छ्ब्दख वृत्तिवृत्तिमतारमेदोपचारंण भावव्युत्पत्त्या वा 

वाग्बृत्तिपरत्वेन नयनादिवयथः ॥ 

उक्तन्याय चक्षुरादिष्वतिदिराति- 

९ ह अत एव च सवोाण्यनु ॥ २॥ 

अत एव उक्तदशोनादिहेताः सवोणि चश्षुरादीन्द्रियाण्यपि 

सवरत्तिके मनसि व्ृत्तिखयमात्रेणानुवतन्ते खीयन्ते, न स्वरू- 

पेणेव्यथः ॥। 

पूर्वं मनसि सर्वन्द्रियवरत्तिलय उक्तः, न तथा मनसः 
प्राणे वृत्तिखयः; “ अन्नमय हि सोम्य मन आपोमयः प्राणः, 

इति रतौ प्राणमनसोरवन्नविकारत्वश्रवणाद्वन्नयोश्चोपादानो- 

पादेयभावात् स्वरूपख्य इति प्रत्युदाहरणसगव्यदमाह-- 

तन्मनः प्राण उत्तरात् ॥२३॥ 



२९६ ्रह्मसूतरवृत्तौ [पा. २. 

फटं पूववत् | ' मनः प्राणे ' इल्युत्तरवाक्ये, किं मनसः 

प्राण स्वरूपटयः, ब्त्तिख्यो वेति संशये, स्वरूपर्य इति 

२. मनोधि- पूवे: पक्षः सिद्धान्तस्तु-- तत् सर्वेन्द्रिय 
करणम् । वृत्तिखयाधारं मनोऽपि प्राणे स्वन्रत्तिखयेनैव 

रीयते, न खशूपेणेति ‹ मनः प्राणे ̀  इत्युत्तराद्राक्यादवगन्त- 
व्यम् । युपिमयव्थयोः सब्ृत्तिके प्राणे स्येव मनावृत्ति- 

ख्यदज्नादिति हेत्वनुषङ्गः । न ह्यवन्नयोरूपादानोपादेयत्व- 

मात्रेण तद्धिकारयोरप्युपादानोपददेयभावो युक्तः, दिमघटयो- 

स्तदद्रशोनादिति भावः.॥ 

पूवै प्रणे मनसो वृत्निखय उक्तः ; तद्वत्तेजसि प्राणस्य 
वृत्तिलयाऽम्तु, ‹ प्राणस्तेजसि ' इति श्रुतेरिति दृष्टान्तसंगयये- 
द्महह-- | 

सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥ ४॥ 
अत्र पूवेपश्चे तेजःशब्दस्य मुख्यत्वम् , सिद्धान्ते भूतो- 

पहितजीवलक्षकत्वमिति फरभेद्ः । ̀  प्राणस्तेजसि ` इत्युत्त- 

३. अध्यक्षाधि- रवाक्य किं प्राणस्य ल्यः तेजसि, उत. 

करणम् । जीवे इति संशये, तेजसीति पूवैः पक्षः । 

सिद्धान्तस्तु-- स प्राणः अध्यक्षे जीवे निवृत्तब्रान्तिः सन्नवति- 

छते । कुतः, तं जीवं प्रति उपगमालुगमनावस्थानेभ्यः; ° एवमे- 



„ 

सू. ३-७. चतुर्थोऽध्यायः । २९७ 

वेममात्मानमन्तकाटे सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति ' इत्युपगमः, 

‹ तमुत्रामन्तं प्राणोऽनूत्रामति ` इद्यनुगमनम् , ' सविज्ञानो 

भवतिः इलयवस्थानम , तेभ्य इत्यथः ॥ 

५ तारि ' प्राणस्तेजसि ' इति श्र॒तः कोऽथस्तत्राहु- 

भूतेषु तच्छतः ॥ ५ ॥ 

प्राणस्तेजसि ' इति श्रुतेः तेजःसदहितेषु उत्तरदेहारम्भ- 
केषु पञ्चभूतपूपदितत्वेन विद्यमाने जीवे प्राणस्य वृत्तिख्य इल 
थः । एवं च प्राणस्य उपहितजीवप्राप्रावुपाधितेजअओदिभूत- 
प्राप्रे: सखतः सिद्धत्वादिति भावः ॥ 

ननु ' प्राणस्तेजसि इव्येकस्येब तेजसः श्रवणात् कथं 
तेजःसहितेषु भूतेष्वित्युक्तम , तत्राह-- 

त्ैकस्मिन्दहोयतो हि ॥ ६॥ 

एकस्मिन्नेव तेजसि उत्रान्तिसमय जीवो नावतिष्ठते, 

उत्तरदेहस्य पाच्च भोतिकत्वेन पच्चसु भूतेष्ववस्थितेरावशय- 
कत्वात् । दशेयतो हि इममर्थं रहलयधिकरणे व्याख्याते प्र भ- 

निरूपणे इयथः 

पूर्वोक्तोत्करान्तिमुपजीग्यान्यत्किचिद्धिचायत इत्युपजीव्यो- 
पजीवकभावसंगयद माह -- 



२९८ ब्रह्मसु त्रवृत्तौ [पा. २. 

समाना चाखत्युपक्रमादग्तत्वं 
चानुपोष्य ॥ ७ ॥ 

अत्र पूर्वपक्षे दहराद्रुपासकख उक्करान्तयभावादिहैव मुक्तिः, 

सिद्धान्ते तु उत्करान्तिसद्धावात् ब्रह्मलोकप्राक्निरिति फलभेद; । 

४ आसल्युप- कि उत्क्रान्तिरविदुष एव, उत दहरादि- 

कमाधि- सगुणब्रह्मापासकस्यापि इति संशये, ‹ तयो- 

करणम् । ध्वेमायन्न मरतत्वमेति ` इत्युपासकस्य मोश्न- 

श्रवणात् अविदुष एवति पूवः पक्षः । सिद्धान्तस्तु -- आस- 

तयुपक्रमात् देवयानापक्रमात् प्राक् येयम् उत्कान्तिः सा विद्र- 

द्बिदुषोः समानैव भवितुमर्हति । कुतः, वाड््मनसीत्याद्यवि- 

दोषश्रवणात् । ननु कथं तहिं सगुण विद्यायाम् अमृतत्वश्रवण- 
मिति तत्राह-- अमृतत्वं चानुपोष्य । अनुपोष्य अदग्ध्वा 

अस्यन्तमविद्याष्केशजारम , एतदमृतत्वसापेक्षिकमित्यथः ॥ 

ननूत्कान्तिः समानेत्ययुक्तम् , मतस्य स्वरूपत णवात्यन्तं 

ब्रह्मसंपत्तेरिव्याक्षेपसंगयेद माह- 

लदापीतेः संसारव्यपदेचात् ॥ ८॥ 
अत्र पूवेपक्षे मृतमात्रस्य मुक्तिः, सिद्धान्ते तद्भाव इति 

फरभेदः । ‹ तजः परस्यां देवतायाम् ` इयत्र साध्यक्षं मूता- 

न्तरसहितं तेजः परमात्मनि संपद्यत इति तेजसो ख्यः 
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श्रूयते । स किं आत्यन्तिकः, उत अनात्यन्तिक इति संरये, 

५. समारव्य- परमात्मनः सर्वोपादानत्वात् तत्रायन्तिक 

पदेशाधिः एव छ्य इति पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- 
करणम । तत् यथोदीरितं तेजः आ अपीतेः आ 

मोक्षादवतिष्ठते । कुतः, ‹ योनिमन्ये प्रपद्यन्ते इारीरत्वाय दे- 
हिनः' इस्यादिना संसारव्यपदेरात् ; अन्यथा पुनः संसाराभावः 

प्रसज्येत । तस्मान् सुषुप्राविव नात्यन्तिकलटय इति सिद्धम् ॥ 

ननूक्तलक्षणं तेजो यद्यस्ति, तर्हिं पार्श्र॑सखैरुपलभ्येतेयत 

आह-- 

सुक्ष्म प्रमाणतश्च तथापलन्धेः ॥ ५ ॥ 

यथोक्तं तेजः प्रमाणतः चकारान् स्वरूपतश्च त्रसरेणुवत 

सृष्ष्मम ; तख नाडीद्रारा निष्कमणश्रुया तथा सुक्ष्मव्वस्योप- 

छन्धेरियथः ॥ 

नोपमर्देनातः ॥ १०॥ 
अतः सुष्ष्मत्वादेव शरीरोपमर्देन स्वयं नोपमृद्यत इयथः ॥ 

सुक्ष्मतेजःसद्धावे ओष्ण्यलिङ्गकमनुमानमाह-- 
(4 क के, भ । 

अस्यव चापपत्तरष ऊष्मा । १९॥ 

स्थूलदेहे एष उपरूभ्यमानः उष्मा अस्यैव सृष्ष्मतजस 
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र्ब धमः, सयेव तस्मिन् तदुपलब्धः तद भावे मृतदेहे तद्- 
ण [क # = भ. (९ द 

नुपट्ब्धेरियन्वयव्यतिरेकाभ्यां तद्धमेत्वस्येवोपपत्तेरित्यथः ॥ 

आसृत्युपक्रमाधिकरणे मुख्यामृतंत्वे उक्करान्त्यभावोऽव- 

गतः । स न युक्त इस्याक्नेपसंगत्यदमाह--- 

प्रतिषेधादिति चेन्न चारीरात् । १२॥ 
क ऋ, [| कर केन [^ 

नात्यवहितेनास्य संगत्यपेश्चा । अत्र पूवेपक्षे निगुण्त्रह्य- 

विदोऽपि ब्रह्मरोकप्राधनिः, सिद्धान्त स्विदेव मुक्तिरिति फल- 

2. प्रतिप्रेधा- भदः .। निगणनत्रह्मविदत्र विषयः; किं तस्यो- 

यिकर्णम् । त्क्रान्तिरस्तिन वेति संशये, अस्त्युत्रान्तिः। 

ननु नास््युक्रान्तिः "न तस्य प्राणा उक्करामन्ति' इति निगु- 

णनब्रह्मविदः शरीरान् प्राणोक्ान्तिप्रतिष्रधादिति चत, न। 
[> तिषे (> 

दारी राज्जीवाद यमुत्करान्तिप्रतिषेधः, न हारीरात् । ‹न तस्मा 

सप्राणा उत्करामन्ति' इति माध्यदिनश्चाखायां जीचादेव प्राणो- 

त्करानितिप्रतिषधस्य कृतत्वात् । अतः प्राणादिसदहितस्य जीवस्य 
~, (~ , ̂ 

परब्रह्मविदोऽप्यस्त्युत्करान्तिरिति पूवैः पश्च: ॥ 

सिद्धान्तस्तु-- 
क न 

स्पष्टो दछेकेषाम् ॥ १३ ॥ 
एकेषां काण्वानां शाखायां प्राणानां परब्रह्मविदः देहादु- 
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त्रान्तिप्रतिषधः स्पष्टः । हि यतः उपलभ्यते, अतः न तस्यो- 

त्कान्तिः, अपि त्वत्रैव कयः । अन्यथा अनुत्करान्तानां प्राणानां 
देहे अवस्थाने ‹ स उच्छरयत्याध्मायत्याध्मातो सृतः रोते ' 

इत्युल्कान्त्यवयेददेहस्योच्छ्रनत्वादिलिङ्गं बाध्येत । तत्सामा- 

न्यात् माध्यदिनराखायामपि तस्मादित्यनेन दंहस्यैव ्रहणं 

बोध्यम् । तस्माद्धिद्रदेहादेव प्राणाच्छान्तिप्रतिषेध इति ॥ 

किं च-- 

स्मयते च ॥ १४ ॥ 
[1 

महाभारते ‹ देवापि मार्गे मुह्यन्ति ह्यपदस्य पदेषिणः" इति 

विदुष उत्करान्त्यभावः स्मयत इत्यथः ॥ 

ननु ब्रह्मणि ख्य इत्ययुक्तम् , ° गताः कटाः पच्चदश 

प्रतिष्ठाः ' इति विद्रद्िषयश्रुत्येव प्रथिव्यादिषु छयश्नरवणादि- 
त्याक्नेपसंगत्येदमाह-- 

क. 

तानि परे तथाद्या ॥ १५ ॥ 

पूवाधिकरणाक्षेपरूपत्वादस्य तत्फलं द्रष्टव्यम् । अत्र किं 

ब्रह्मविदः प्राणानां ठय: प्रथिव्यादिषु, उत परन्रह्मणीति वि- 

७. वागादिल्या- श्ये, प्रथिव्यादिष्विति पूवेः पक्षः । सि- 

धिकरणम् । द्धान्तस्तु-- तानि यथोक्तानि प्राणास्या- 
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नीन्द्रियाणि परे ब्रह्मणि रीयन्ते । तथा द्याह श्रुतिः-- 
‹ एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडडा कलाः पुरुषायणाः पुरुषं 

प्राप्यास्तं गच्छन्ति" इति । न च पूश्रुतिविरोधः । सखोपा- 

दानेषु प्रथिव्यादिषु प्रीनाः कटाः प्राणाः सखोपादानैः सह 

परन्रह्मण्यस्तं गच्छन्तीति श्रुतिद्रयतास्पयम् ॥ 

पर्वोक्तविद्रत्कला विषयीकृत्यान्यत्किचिद्धि चायेत इति एक-
 

विषयत्वसंगत्येदमाह-- 

अविभामो वचनात् ॥ १६॥ 

अच्र पूवेपक्षे मोक्नासिद्धः, सिद्धान्ते तच्सिद्धिरिति फल- 

भेदः । विद्रत्कलाख्यः किमविदुष इवानात्यन्तिकः, उत आय- 

८. अविभागा. न्तिक इति संदेहे, अनात्यन्तिक इति पृवः 
त्रिकरणम् । पक्षः । सिद्धान्तस्तु --विद्वत्कलानां ब्रह्मणा 

सहाव्यन्तमविभाग एव, न सावशेषो लयः । कुतः, कठानां 

छयोक्त्यनन्तर ` भिद्यते चासां नामरूपे" इति कलानां राक्त्या- 

त्मकनामरूपयोः पुरुष खयमुक्ल्वा ‹ स एषोऽकरोऽमृतो भव- 

ति" इति बचनादित्यथेः । अविदुषस्तु जन्मान्तरसिद्धधथेम् 

अनात्यन्तिकल्यो युक्तः, न विदुषः; तस्य तदभावादिति 

भावः ॥ 
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स्थितेयं परविद्याचिन्ता । पूर्वेमासूल्युपक्रमाधिकरणे सरु- 
णब्रह्मविदां ग्रयमुत्रान्तिः, मेयमितरात्करान्या मार्गोपक्रम- 

` पयन्तं समेस्युक्तम । तद्नमार्गोपक्रमेऽपि समैवास्तु " तस्य 
हेत हृदयस्या्रं प्रद्योतते तन प्रचोतसैष आत्मा निष्क्रामति 

= $ १ ः भ [> चक्षुषा वा मूध्रावाः इति हृस्रद्यातनादेः समतश्रवणादिति 
दरष्रान्तसंगत्येदमाह- 

तदोकोग्रञ्वलनं तत्पकाशतद्वारो विद्या 
सामथ्यात्तच्छेषगत्यनुस्मतियोगाच 
हादानुगरहीतः दाताधिकया॥ १७॥ 

अव पूवेपक्ने विद्याधिकरतातिशषयासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सि- 
द्विरिति फलभेदः । अव्र किमुपासकाऽप्यनुपासकवत् येन 

९. तदोका- केनचिहूरेण निष्क्रामति, उत मूधन्यना- 

भरिक्ररणम् । ल्येति विशय, येन केनचिदिति पूरवः 

पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- तदाकोय्रञ्वलनं तस्य खीनवरृत्तिकवा- 

गादिसमुदायस्यो्रमिप्यतो जीवस्य ओकः आयतनं हदयं तस्य 

"यदग्रं तस्य ज्वछनं प्राप्रव्यज्ञानरूपं प्रश्नोतनाख्यम् आदौ भवति; 
तेन प्रद्योतेन प्रकाद्ितद्वारः विद्रानविद्राश्च भवति । तत्र 

अविद्वान् स्थानान्तरेभ्यो निष्क्रामति, विद्वांस्तु मूधेस्थाना- 
देव । कुतः, विद्यासामभ्यात् , यदि विद्वानपि इतरवस्स्थाना- 
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न्तरेभ्यो निष्क्रामेत् नैबोत्कृष्रं फर रभेत । ननु स्थानान्त- 

रेभ्योऽप्युत्करामन्नल्छृष्टं फलमाप्लुयादिति चेत्, नैत्याह-- 
तच्छेषग॑त्यनुस्मृतियोगाच्च । तस्याः सगुणविद्यायाः शेष- 
भूता था गतिः मूधन्यनादीस्तिः तस्या अनुस्मृतिध्यानं 
तद्योगा्षद्धिघानाच्च । यदि स्थानान्तरेभ्यो निष्क्रामतोऽपि वि- 

शिष्टफलैप्राप्रिः स्यात् , वर्हि विरशे्रगतिचिन्तनविधान व्यथ- 

मेव स्यान् । अतो दीघकारनैरन्तयैसत्करिशढमासेवितेन 
हार्देन ब्रह्मणानुगरृहीतस्तद्धावमापन्नो विद्वान् मुधन्ययैव शता- 

दधिकया नाड्या .मिषक्रामति । तथा च श्रुतिः-- ‹शतं 

चैका च हृदयस्य नाङ्यस्तासां मूधानमभिनिःसतेका । 
> ~ (~ 

तयोध्वैमायन्नमृतत्वमेति विष्व डङन्या उत्कमणे भवन्ति' इति ॥ 

पुर्ोक्तनाडीसंबद्धररमीनत्रोपजीठ्य किंचिद्धिचायेत इत्यु- 
पजीध्योपजीवक भावसंगत्यदमाद-- 

ररम्यनुसारा ॥ १८ ॥ 
अत्र ू्प्षे रात्रौ मृतख रदिमप्राध्यथं सूर्योदयप्रतीक्चास्ि, 

सिद्धान्ते नास्तीति फरमदः । अत्र ‹ अथतैरेव रदिमिभिरू- 

१०. रदम्यधि- र्वम् आक्रमते ' इति मूधन्यनाञ्या निगे- 

करणम् । तस्य रदिमसंबन्धः श्रूयते । तत्र किं रदम्य- 

नुसारित्वम् अहनि स्तस्यैव, उत रात्रावपीति संदेहे, अह- 
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नयेवेति पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- अहनि रात्रौ वा मृतः 
ररम्यनुसारी भवतीति ॥ 

पूवेपक्षबीजमुपन्यस्य दूषयति-- 

निरि नेति चेन्न संबन्धस्य यावदेह- 
[बद् ४ 

मावेत्वादरोयति च ॥ १९ ॥ 

अहनि सुयैररिमनाडीसबन्धस्य सत्वात्ततैव मृतो रद्म्य- 
नुसारी भवति । निरि तु न तदसत््वादिति चेत्, न; 

नाडीररिमिसंबन्धस्य यावद भावित्वात् । दशयति च श्रतिः- 

‹ अमुष्मादादित्यालतायन्त ता आसु नाडीषु सप्ता: आभ्यो 

नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेऽमुष्मिन्नादिये सप्ता: ` इति । तस्मा- 

ननिङ्यपि मृता ररम्यनुसारीति सिद्धम् ॥ 

उत्छन्यायमन्यत्रातिदिराति-- 

अतश्चायनेऽपि दक्षिण ॥ २० ॥ | 

अस्यातिदृरात्वान्न प्रथकसंगत्यपेक्षा । अत्र पूवेपक्षे दक्षि- 

णायने मृतस्य फडाभावादुत्तरायणार्थ प्रयल्न पेक्षा, सिद्धान्ते 

हेत्वसिद्ध सतदनपेक्षेति फलमदः । किं दक्षिणायने मरतो 

विद्वान विद्याफटं प्राप्रोति, न वेति विश्य, उत्तरायणप्रा- 
| > >) 
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शस्त्यप्रसिद्धेभौष्मस्य तत्प्रतीक्षास्मरणाञ्च न प्राप्नोतीति पूवः 
११. दाक्षेणा- पक्षः । सिद्धान्तस्तु- अत एव कारन्तरभ्र- 

यनाध- तीक्षानुपपत्तेः विद्यायाः नित्यवत्फटसंबन्ध- 

करणम् । श्रवणाच्च दक्चिणेऽप्ययने मृतो विद्वान फलं 

्राप्रोत्येवेत्यथेः । प्रारास्त्यप्रसिद्धिरविद्रद्धिषया । भीष्मस्य च 

प्रतीक्षापरिपाटनम आचारपरिपालनाथम् , पित्रप्रसादलन्ध- 

स्वेच्छामरणज्ञापनार्थं वेति भावः ॥ 

ननु “यत्न काले त्वनाव्रत्तिमावत्ति चैव योगिनः । प्रयाता 

यान्ति तं काटं वक्ष्यामि भरतर्पभ ॥ अभि््योतिरहः शुषः 

षण्मासा उत्तरायणम् ' इति स्मृत्तिविरोधात कथं रात्रो 

दक्षिणायने वा मृतस्य अनादृत्तिः स्यादित्याशङ्कधाह्-- 

योगिनः प्रति च स्मयेते स्मार्ते 
चेते ॥ २१ \। 

योगिनः स्मातेविद्योपासकान् प्रति अयमहरादिकारुविज्ञेषः 

स्मयते, स्मातैत्वप्रत्यासत्तः ; न श्रौतदहराद्युपासकान्प्रति । 

ननु योगिनो दहराद्युपासका एव स्मृत्युक्ताः किं न स्युरित्यत 

आह-- स्मार्ते चैते । ब्रह्मापेणवु्यानुष्ठितं कमै योगः, ‹ अना- 
श्रितः कर्मफलम् इत्यादिस्मृतेः । धारणापूवेकाकतृत्वानुभवः 
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सांख्यः, ° इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वतेन्त इति धारयन् ` इति 
पि (च ६ भ * श, ७ 

स्मृतेः । णवं चैते योगसांख्ये स्मार्ते एव, न श्रोते । 

तथा च श्रुतिस्ष्योरथमेदान्न श्रौतोपास्तिषु कालनियमः । 
यदि श्रोतारभप्रत्यभिज्ञया काठशब्दस्तदभिमानिदेवतापरः, 

तर््येकाथ्यमेवेत्यनवद्यम् । तस्माद्विद्वान् सवेदेव मृतः विद्या- 

फर्माप्नोतीत्यतिरोभनम् ॥ 

दति श्रीव्रह्म्मूत्रव्रत्तौ ब्रह्मतच्य- 

प्रकादिकायां चतुर्थाध्यायस्य 

द्वितीयः पादः ॥ 



ॐ 

तृतीयः पादः ॥ 
----->0-<- ` 

इत्थमुत्कान्ति निरूप्य तत्साध्यमार्ग निरूपयितुमिमं पाद्- 

मारभते । पूवे यदाकदाचिन्मृतस्यापि फलग्राप्निरक्ता ; तद्वत् ये- 
न केनचिन्मार्गेण गतिरिति टृष्टान्तसंगयेदमधिकरणमारभते- 

अर्चिरादिना तत्पथितेः। १॥ 

अत्र पुवेपक्षे मागेविकल्पः, सिद्धान्ते मागेँक्यमिति फल- 
भेदः । अस्ति ब्रह्मटोकप्राप्निहेतो मार्गे श्रुतीनां विप्रतिपत्तिः । 
१. आ्चिराय. तत्र क्रचित् " अथेतेरेव रदिमिभिरूष्व- 

धिक्रणम् । माक्रमते ' इति रद्िमरूपो मागे: श्रूयते; 

कचित् ` तेऽविषमभिसंभवन्ति ' इर्याचरादिरूपः । तत्र किं 

परस्परविभिन्ना एवते मागः, उतानेकविरेषणयुक्त एक एवेति 
विरये, प्रकरणभेदात् परस्परविभिन्ना एवेति पूवे: पक्षः ।' 

सिद्धान्तस्तु-- सर्वो हि बह्मलोकपरप्युरथिरादिनैकेन मार्गेण 
गन्तुमर्हति । कुतः, तस्प्रथितेः तस्य अ्िरादिमार्गस्य पच्चा- 
मरिविद्याप्रकरणे पये चेमे अरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽ- 
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चिषमभिसंभवन्ति' इति पच्वाग्न्युपासकस्येव इतरस्यापि सगु- 

णब्रह्मोपासकस्य प्रथितेः श्र॒तत्वादिदयथेः । न च प्रकरणभे- 
` दान्मागमेद् इति वाच्यम , सवेत्रार्चिराद्यकदेशाप्रयभिज्ञानान। 

गन्तव्यन्रह्मखोकामेदाज्च स्वैत्र स्वैविरोषणोपसंहारेण अनेक- 

विरोषणयुक्त एक एव मागे इत्यनवद्यम् ॥ 

पूर्व॑ सवेत्रा्चिरादयेकदेशप्रयभिज्ञानान्मार्गेक्यमित्युक्तम् । 
तद्रदग्न्यनन्तरं वायुपाटप्रयभिज्ञानान तत्रैव वायुर्मिवेशयि- 
तव्य इति टष्टान्तसंगयेदमाह- 

वायुमब्दादविक्ोषविरोषाभ्याम् ॥ २॥ 
अल पू्ेपक्षे पाटक्रमस्यानुसरणम् , सिद्धान्ते तु अथक्र- 

मान्तस्य बाध इति फलभेदः । ` स पतं देवयानं पन्था- 

२. वा्वाध्- नमासाद्यात्निखोकमागच्छति स वायुरोकं 

करणम्। स वरुणलोकं स इन्द्रखोकं स प्रजाप- 

तिरोकं स ब्रह्मलोकम् इति कौषीतकिनः देवयानमा्ग- 
मामनन्ति । छन्दोगाश्चैवमेवाधीयत-- ' तेऽ्चिषमभिसंभव- 

"न्यचिषोऽदरह आपूर्यमाणपक्ष मापूयमाणपश्ाद्यान्षड्द ङङति 

मासांस्तान् । मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरादादियमादिलया्वन्द्र- 

मसं चन्द्रमसो विद्युतं तस्पुरूषोऽमानवः स एनान् ब्रह्म गमय- 

ति' इति । तत्र श्रतिद्रयेऽप्यभ्भिरादौ पठितः पश्चात्कौ षीतकिश्रतो 
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वायुः पठितः । स किं वायुः अबिरात्मकाभ्नेरनन्तरं निवे- 

ङायितव्यः, उत संवत्सरात्परमिति विशये, अम्रेरनन्तरमिति 
पूवे: पक्षः । सिद्धान्तस्तु --अब्दात् संवत्सरादनन्तरम् आदि- 

ल्यादबोक् वायुमभिसंविशन्ति । कुतः, अविशेषविशेषाभ्याम् , 
कोषीतकिश्रुतौ वायोः कुतश्चिदानन्तयम् अवौक्त्वं वा ॒विशे- 
घो न ज्ञायते तद्राचकपदाभावात् । ब्रहदारण्यके तु यदा 

वे पुरुषोऽस्मलोकाटैति स वायुमागच्छति तस्मै स तत्र 
विजिहीते यथा रथचक्रस्य खे तेन स उध्वेमाक्रमते स 

आदियमागच्छति ` * इ्यादियादवोक्त्वं विशेषा दृशयते । 
ताभ्याम् अविेषविकषाभ्यां संवत्सरादनन्तरं वायुनिवेशायि- 

तव्यः । अगन्यनन्तरपाटक्रमस्तु उध्वशब्दश्रुतिसिद्धाथक्रमेण 
बाध्यत इयदोषः । यद्यपि बृहदारण्यके मासानन्तरं देव- 

लोकः श्रूयते, तथापि छान्दोग्यश्रया मासानन्तरं संवत्सरो 
निवेदायितजव्यः, तस्य॒ मासावयवित्वेन योग्यत्वात् । अलेवं 
कमो निष्पन्नः-- मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरादेवरोाकं देव- 
रोकाद्रायुं वायोरादित्यम् आदियाज्नन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युत- 
मिति। एवं च सूत्रे वायुपदं देवरोकोपलक्षकमिति द्रष्टव्यम् ॥ 

पूवैमग्न्यनन्तरं श्रुतस्य वायोः स्थानविषश्रवणादर्चिरा- 

दिमागपवेत्वेन संबन्ध उक्तः । न तथा वरुणादीनां संबन्धः 
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संभवति स्थानविद्ोषाश्रवणादिति प्रत्युदाहरणसंगयेदमाद- 

तडिलोऽधि वरुणः संबन्धात् ॥ २ ॥ 

अत्र पू्ेपक्षे बरुणादे: मागेपवत्वेन संबन्धासिद्धिः, सि- 

द्धान्ते तत्सिद्धिरिति फलभेदः। किं को षीतकिवाक्ये श्रुतः वरु- 
३. ताडदाध. णादिः मागेपवत्वेन संबध्यते न वेति विये, 

करणम् । नेति पूवैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- तडितः 

विदयुह्ठोकादधि उपरिष्टान् वरुणः संबध्यते । कुतः, संबन्धात् 

वरूणस्यान्द्रारा विदयुत्संबन्धादियथः । ‹ आगन्तुकानामन्ते 

निवेशः ` इति न्यायाद्विदयुदानन्तर्ये सति यथापाटमिन्द्रप्रना - 
पलयोः क्रमो द्रष्टव्यः, बाधकाभावादिति भावः ॥ 

पूवै यथ। तडिद्ररुणसंबन्धात् तडिदनन्तरं वरुणस्य संबन्ध 

उक्तः, तद्वदिह लङोकिकमार्मचिह्सारूप्यसंबन्धात् अचिरदेः 

मागचिह्वोपदेश इति टदष्ान्तसंगत्येदमाद-- 

आतिवादिकास्तद्धिङ्घात् ॥ ४ ॥ 
अत्र पूवैपश्ने उपदेश्चस्य छोकश्रुतेवा मुख्यत्वम् , सिद्धान्ते 

न्यायवष्छिङ्गस्य मुख्यत्वमिति फटभेदः । अत्र किं तेऽचिराद्- 

यो मागेचिह्न भूताः, उत गन्तृणां भोगभूमयः, उताहो आति - 
वाहिका इति विकये, अविरादयो वृक्षनद्यादिवत् मागेचि- 
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ह भूताः । अथवा ‹अभ्रिखोकं वायुलोकम् ' इ्यादिरोकञ- 

७. अतिवा- व्दश्रुतेः भोगभूमय इति पूवे: पक्षः । सिद्धा- 
दिकाधिः न्तस्तु--अचिरादयः आतिवाहिकाः कायै- 

करणम् । ब्रह्मगन्तृणां गमयितार: । कुतः, तचिङ्गात 

८ तत्पुरुषोऽमानवः स एनान्त्रह्म गमयति ` इत्यमानवपुरु- 

षस्य विदुष्धोकं प्राप्रानुपासकान प्रति गमयित॒त्वश्रवणादि- 

त्यथः । यन्तु उपदेश्ास्वारस्यात् चिह्भूता इति, तन्न ; तेषा- 

मचिरादीनामातिवाहिकत्वे विरोधाभावात । यन्तु खोकशब्द- 

भरतः भोगभूमय इति, वदपि न ; निरीनेन्द्रियाणामुपासकानां 

भोगायागात् । अतः अमानवादवाचीना अशिरादिमानवाः 

आतिवाहका इति भावः ॥ 

ननु लिङ्गमात्रं न तेषां नवृत्वगमकम्  न्यायाभावादिलयत 

आह- 

उभयव्यामाटात्तत्सिद्धेः ।॥ ५ । 

यद्यचिरादयोऽचतनाः, तहिं मागतद्रन्राः उभयोरपि व्या- 

मोहान् अज्ञत्वाद् द्भृगतिनं स्यात् । अतः स्वयं प्रयल्नशून्यश्चेतना- 

न्तरेण नेय इति छोकिकन्यायानुगरहीताद्िङ्गात् तत्सिद्धेः 

नेदृत्वसिद्धरियथः ॥ 

ननु विद्य्धोकादमानवस्येव नेवरृत्वश्रवणात् कथं वरुणा- 
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रीनां नेदत्वमित्यत आह-- 

वेदयुतेनेव ततस्तच्चुतेः ॥ ६ ॥ 

अमानवः पुरुषो विदयुष्धोकमारतः वैद्युतस्तेनेव, ततः 
विदयुष्धोकप्रापरूध्व नीयमाना उपासकाः कार्यत्रह्म प्राप्ुवन्ति, 
‹ अमानवः स एत्य ब्रह्मलोकं गमयति ` इत्यमानवस्येव गम- 

यिवृत्श्रवणान । वरुणादीनां तु अमानवोपसजनत्वेन नेतृत्वम् , 

न प्राधान्येन | अतः अचिगदयो नेतार इति सिद्धम ॥। 

इत्थ गन्तव्यप्राप्िहतं मारौ निरूप्य फलभूतं गन्तव्यं 
निरूपयतीति फटफटिभावसंगत्यदमाह- 

काय वादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ ७ ॥ 
अत्र पूवेपक्षे मागस्य मुक्त्यथता, सिद्धान्त भोगार्थतेति 

फटंभदः । ‹ स एनान ब्रह्म गमयति ' इत्यत्र किं परं ब्रह्म 

"५. का्याधि- गन्तव्यम् , उत कार्यं ब्रह्मेति संशये, परं 
करणम । ब्रह्मेति पूवः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- का्य- 

"मेव ब्रह्म गन्तव्यमिति बाद्रिराचायों मन्यते । कुतः, अस्य 

कायस्य ब्रह्मणः परिच्छिन्नस्य गत्युपपत्तेः गन्तव्यत्वोपपत्ते- 

रियथः ॥ 

विरोषितत्वाच्च ॥ ८ ॥ 
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'ब्रह्मखोकान्गमयति ' इति श्रुयन्तरे बहुवचनेन गन्त- 
व्यब्रह्मणः विशेषितत्वात् , न परस्येति चकाराथः ॥ 

ननु नपुंसक न्रह्मशब्दस्य परस्मिन्नेव मुख्यत्वात् कथं काये- 
ब्रह्मणि तन्यपदेदाः ; तत्र आह- 

(^ द्र = सामीप्यान्तु तद्रयपदराः ॥ ९॥ 

तुश्चोयनिरासाथः । परमेव हि ब्रह्य सलयकामत्वादिगुण- 

युक्तं कार्य ब्रह्मेति कथ्यते । तथा च कायेन्रह्मणः कारणन्रह्म- 
सामीप्यात् कारणे मुख्यस्य ब्रह्मशब्दस्य कार्य व्यपदेशः टश्च- 

णया प्रयोग इलयथेः । सुख्याभावादिति भावः ॥ 

ननु कार्यब्रह्मप्राप्तो कथं तेषां न पुनरावृत्तिः, इतरथा 
श्रुतिविरोधः; ततर आह-- 

कायोत्यये तदध्यक्षेण सहातः 
परमभिधानात् ॥ १० ॥ 

कायन्रह्मलोाकस्यायये नादे सति तदध्यक्षेण तद्धोक्रस्ा- 

मिना हिरण्यगर्भेण सह् अतः कायाद्रह्मणः परं ब्रह्म प्राप्रुव-. 
न्ति उत्पन्नाससाक्षात्कारा विद्वांस इदयनाब्रत्तिश्रुयभिधानादव- 
गन्तव्यमिलयथेः ॥ 

स्मरतेश्च ।॥ ११॥ 
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' ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्रप्र प्रतिसंचर । परस्यान्त 

कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम ` इति स्मृतेरपि ब्रह्मलोक 

्राप्राः क्रमेण मुक्ति प्राप्लुबन्तीयवगन्तव्यमिलयथः ॥ 

इत्थं सिद्धान्तमभिधाय पूवेपक्षमाह-- 

परं जेमिनिमुख्यत्वात् ॥ १२ ॥ 
नपुंसक ब्रह्मशब्दस्य परस्मिन्नेव मुख्यत्वात् परमेव ब्रह्य 

गमयत्यमानव इति जैमिनिराचार्यो मन्यत इत्यर्थः ॥ 

दरोनाच ॥ १३ ॥ 
' तयोध्वैमायन्नमृतत्वमेति इति मुक्तेगतिपूर्वैकत्वदशेनाज् 

परमेव गमयतीयथः ॥ 

अपि च- 

न च कार्ये प्रतिपत्यभिसंधिः ।॥ १४॥ 

 प्रजापतः सभां वेदम प्रपद्ये ` इत्ययं प्रतिप्रत्यभिसंधिः 

वेहमप्राप्रिसकल्पः न कार्ये कायंनब्रह्मविषयको न भवति, अपि 

तु परब्रह्मविषयक एव ; ' ते यदन्तरा तद्भह्य ` इति परस्यैव 
प्रकृतत्वादिति पूर्वैः पक्षः । अस्मिन्पक्षे सुख्यत्वादशेना्चेति 
हेतुद्धयमवौगेवादूषि । यत्तु प्रकरणाद्रेदमप्राप्रिसंकस्पः परवि- 
षय इति, तजन; "प्रजापतेः सभां वेदम प्रपद्ये ` इति वाक्य- 
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श्रुतिभ्यां दुबेप्रकरणविनच्छेदेन वेदमप्रापिसंकत्पस्य कार्य- 
नरह्मविषयकत्वावगमात् । अतः कार्य ब्रह्मैव गन्तव्यमिति 

सिद्धम् ॥ 

इत्थं अचिरादिगन्तव्यं निरूप्य गन्तृणां बुद्धिस्थत्वात् 

बुद्धिस्थत्वसगत्या तानिरूपयितुमिदमाह- 

अप्रतीकाटम्बनान्नयतीति बादरायण 

उभयथादोषात्तत्कतुश्च ॥ १५ ॥ 
अव पूवेपक्षे उपासकमात्रस्योत्तरमागेसिद्धिः, सिद्धान्ते तु 

उभयथाभावसिद्धिरिति फरमेदः । किममानवः पुरूषः सर्वा- 

द. अप्रतीका- नुपासकान ब्रह्मलोकं नयति, उत अप्रती- 

कम्बनाधि- कारम्बनानिति संदेहे, नियामकाभावात् 

करणम् । सर्वानिति पूवे: पक्षः । सिद्धान्तस्तु--अप्र- 
तीकारम्बनान् प्रतीकोपासकभिन्नानुपासकान्नयत्यमानव इति 

बाद्रायणाचार्यो मन्यते । ननु तर्हिं “अनियमः सवासाम' इदययत्र 

सर्वोपासनेषु मार्गोपसहारः कृतः, तद्विरोध इत्यत आह-- 

उभयथादाषात कांश्चिदुपासकान्नयति, कांथिन्नेति उभयथा- 
भ्युपगमे अदोषात् दाषाभावात् ; अनियमन्यायस्य प्रतीक- 

सिन्नविषयकत्वान्न तद्विरोधः । अत्र नियामकमाह-- तत्कर- 

तुश्च तस्य कायेब्रह्मणः करतुरुपासनं यख स तत्कतुः उपासकः; 
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एवं च या यद्िषयकोपासकः स तत्प्राप्नोति इति श्रुतिस्मू- 
तिसिद्धत्वात्तदुपासकानामेव कायत्रह्यप्राप्निः ; प्रतीकोपासनेषु 

` ‹ नाम ब्रह्म इयादिषु ब्रह्मणः प्रतीकं प्रति विशेषणत्वेन प्रतीक- 

स्येव प्राधान्यात् न तदुपासकानां ब्रह्मप्रापिः; पच्वाग्न्युपासका- 
¢” @ नां चाब्रह्मोपासकसेऽपि श्रुतिवलात् त्रह्मप्राप्तिरिति विवेकः ॥ 

अपि च- 

विरोष च दायति ॥ १६ ॥ 
¦ यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति इति 

नामप्रतीकोपासनफरादुत्तरोत्तरवागाययुपासनानामुत्कृष्टफटवि- 

दोषं दशयति-- ‹ वाग्वाव नाम्नो भूयसी ' इलयादा श्रुतिः । 
अयं च फटविरोषः प्रतीकानामुत्कषापकषवतामुपास्यते 
युज्यते, न तु सर्वत्रैकरूपस्य ब्रह्मण उपास्यत्वे। तस्माद्रह्यो पा- 

सकानामेव ब्रह्मप्राप्तिः, न प्रतीकोपासकानामिति सिद्धम् ॥ 

इति श्रीव्रह्मसूतरव्र्ो ब्रह्मतत्व- 

प्रकारिकायां चतुर्थाध्यायस्य 

तृतीयः पादः ॥ 



ॐ 

चतुथः पादः ॥ 
~ (वकत 8) --- 

इत्थं पूर्वस्मिन्पादे सगुणत्रह्मोपासकानां कायेन्रह्मपराप्निः 

कथिता । अधुना निगणन्रह्मविदां तद्धाबमभिधातुमयं पाद 

आरभ्यते- 

संपद्याविभ्नवः खेन राब्दात् ॥ १ ॥ 

पादान्तरत्वादस्य न पृकौधिकरणसंगलयपेशक्षा । अत्र पूवे- 
पक्षे स्वगमोक्षयोरविशेषः, सिद्धान्ते विरोष इति फलमदः । 

१. सपरद्यावि- *एष संप्रसादाऽस्मच्छरीरात् समुत्थाय परं 

मावाधि- ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते ' 

करणम् । इति श्रूयते । तत्र कं स्वगोदौ सुकृतिन इव 
निगणब्रह्मविदोऽप्यागन्तुकंन केनचि द्विरोषेणाभिनिष्पत्तिः, उ- 
तात्ममात्रेणति संशये, फलत्वाविरोषास्स्वगवदभिनिष्पत्तिरिति 
पूवे: पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- संपद्य खप्रकाश्चमात्मानं साक्षा- 
दतुभूय तेनैवात्ममात्रेणाविभौवो विद्रानावि्भवति । कुतः, 
स्वेन रूपेणाभिनिष्पथ्यते' इति स्वशब्दादियथैः। फल्देतुकानु- 
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मानं मोश्नियव्वश्रुतिवाधितमिति बोध्यम् ॥ 

ननु स्वरूपारमकमोक्स्य सनातनत्वान् कः पुनः पूबौव- 

स्थातो विशेषः, अत आह-- 

[क क| मुक्तः प्रतिज्ञानात् ॥ २॥ 

पूवेमवस्थात्रयकट्टुषितः संसारीवावतिषठमानोऽपि सर्व- 

संसारानथेत्रातान्मुक्तः परितः प्र्योतमानपृणौनन्दात्मनावति- 
छ्रत इति महानयं विशेषः । कुतः पुनरयमवगम्यत, प्रति- 

ज्ञानात् ‹ एतं त्वेव ते भूयोऽनुत्याख्यास्यामि ` इति सकटा- 
नर्थविनि्क्तस्यैवानन्दात्मनो उयाख्येयत्वेन प्रतिज्ञानादि- 
त्यथः ॥ 

ननु कार्थं ज्योतिरुपसपन्नस्य कथं मुक्तत्वम , अत आह-- 

आत्मा प्रकरणात् ॥ २॥ 

अत्रामैव उयोतिन मोतिकं तेजः, "य आत्मापहतपाप्मा 
[३ [र ¢ 

इति आत्मप्रकरणादित्यथः ॥ 

यथोक्तमेतदुपजीव्यान्यत्किचिद्धिचायत इत्युपजीव्योपजी- 
वकभावसंगत्यदमाह- 

अविभागेन टरत्वात् ॥ ४ ॥ 



३२० ब्रहमसुत्रवृत्तौ [पा. 9. 

अत्र पूवेपक्षे जीवनब्रह्मणोरयन्तमेदः, सिद्धान्ते तयो- 
रलयन्ताभेद इति फटभेदः । किं मुक्तो ब्रह्ममिन्नत्ेनावति- 

२. अविभागेन छते, उत ब्रह्माभिन्नत्वेनेति संदेहे, “उ्योति- 

दृष्त्वाधिः रुपसंपद्य ` इति कमेकवेत्वेन भेदोक्तेः 
करणम् । त्रह्मभिन्नत्वेनेति पूवः पक्षः । सिद्धान्त- 

स्तु-- अवेभागेन निरतिङ्यानन्दब्रह्मास्मनैवावतिष्ठते । 
कुतः, दृष्टत्वात् ' ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति `  तत््वमासि › इत्या- 

दिश्रतिष्वभेदस्येव दृष्टत्वादित्य्थः । भेदोक्तिरोपचारिकीति 

भावः ॥ 

यथोदीरितं ब्रह्माभिन्नं मुक्तसुपजीनव्य किंचिद्धिचार्येत इल्यु- 
पजीव्योपजीवकभावसगत्येदमाह-- 

ब्राद्यण जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ ५ ॥ 

अत्र तत्तत्पक्षसिद्धिरेव फठं द्रष्टव्यम । स किं ब्रह्मासम- 

को मुक्तः सत्येन सवज्ञत्वादिना युक्तोऽवतिष्ठते, उत॒ सव॑ज्ञ- 
द. ब्राह्माधि- स्वादेः शश्चविषाणवदत्यन्तासतत्वाचिन्मात्रा- 

करणम् । त्मनावतिष्ठते, आहोस्िद्रस्तुतश्चिन्मात्रो जी- 

वान्तरन्यवहारटृष्टथा कस्पितसवेज्ञत्वादिमानिवावतिष्ठत इति 

संदेहे, सत्येन सर्वज्ञत्वादिना युक्तोऽवतिष्ठत इति जैमिनि- 
राचार्यो मन्यते । कुतः, उपन्यासादिभ्यः उपन्यासविधिन्य- 
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पदेशेभ्यः । तत्र ‹ सोऽन्वेष्टव्यः ' इति विधानाथेमागतः ‹ य 

आत्मापहतपाप्मा ` इत्यादिरूपदश उपन्यासः ; ‹ तस्य सर्वेषु 

खोकेषु कामचारो भवति ` इत्यादिरज्ञातेज्ञापको विधिः; 

य: सवेज्ञः सवेवित ̀  इव्यादिव्येपदेशः; सोऽयं नोपदेशः, 

विध्यभावात्; नापि विधिः, सिद्धवनिर्देशचात्त्; अपि तूभयवि- 

लक्षणः । अतस्तेभ्यो हेतुभ्यः सप्रपच्च एव मुक्तात्मेयाद्यः पूरवः 
पक्षः ॥ 

दवितीयं पूवेपक्षमाद-- 

चिति तन्माच्रेण तदात्मकत्वा- 
दित्योडलोमिः।॥ द ॥ 

जीवात्मनः तदात्मकत्वात् चैतन्यासकत्वात् चिति तन्मात्रेण 

चैतन्यारमनावस्थिते मुक्ते बरह्मणि सवेज्ञत्वादिशब्दा निरर्थका 

एव प्रयुज्यन्त इत्योडुखोमिराचार्यो मन्यते, सर्ज्ञत्वादिधमी- 

णामत्यन्तासतत्वादिति ॥ 

सिद्धान्तस्तु-- 

एवमप्युपन्यासात्पूवेभावादविरोधं 
बादरायणः ।॥ ७॥ 

एवमपि पारमा्थिकचेतन्यमात्रस्वरूपाभ्युपगमेऽपि पूर्वो- 
क्तोपन्यासादिभ्यः पूर्वभावात् पूर्व॑स्य ब्रह्मस्वरूप सवेज्ञत्वा - 

8॥ 
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देव्यावहारिकस्य भावात् ब्रह्मणो मुक्तासनः सप्रपशच्चत्वनि- 

षप्रपच्चत्वयोरबिरोधं बादरायण आचार्यो मन्यत इयथः । 
आविद्यक धमाणां सरवज्ञत्वादीनामुपपत्तेन तेषां तुच्छत्वमिति 

भावः ॥ 

पूर्वत्र ब्रह्मणि विशोषासंभवाद् विक्षोषप्रवृत्तापि सविोषश्रुति- 

रौपाधिकरविषयेति व्यवस्थापिता । न तथेहाविशशेषप्रवृत्तमनु- 

मानमयोगिविषये व्यवस्थापनीयम् , योगिन्यपि संकल्पाति- 

रिक्तसाघधनसभवादिति प्रव्युदाहरणसंगत्येदमा!ह- 

संकल्पादेव तु तच्करुतेः ॥ ८ ॥ 
अत्र पृवेपक्ष छोक्रत्तानुसरणं फलम , सिद्धान्ते तु॒बि- 

दयाबटेन सकल्पस्यैव भोगपुष्टिकरत्वसिद्धिः फरमिति बि- 

छ. संकल्पाधि- वेकः । दहरविद्यायां भरूयते- स यदि पितृ- 

करणम् । लोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितर: 

समुत्तिष्ठन्ति ` इति । तत्र किं ब्रह्मलोकस्थस्य विदुषः संक- 

ल्पादेव पित्रादिविभूतिप्राप्निः, उत यन्नान्तरसहकृतात्तस्मा- 

दिति संदेहे, विदुषः संकल्पो यन्नान्तरसापेक्नः भोगसाम- 

भ्रीसंकत्पत्वात् अस्मदादिसंकत्पवदियनुमानेन यन्नान्तर- 

सहकृतसंकल्पाद्िभूतिप्राप्रिरिति पृवेः पश्च: । सिद्धान्तस्तु-- 
केवखात्संकस्पादेवास्य विदुषः पिक्लादिविभूतिप्राप्निः । कुतः, 
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तच्छतेः ‹ संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति" इति यन्ना- 

न्तरनिरपेक्नसत्यसंकस्पश्रतेः । तया च श्रा रौकिकानुमा- 
नस्य बाधो द्रष्टव्यः । यदि संकत्पः साधनान्तरसापेक्षः, 

तर्हि तदभावे विदुषः बन्ध्यसंकल्पत्वात् सत्यसंकल्पत्वं हीयेत ; 

संकस्पानुगुणसाघनान्तरं त्वि्टमेवेत्यदोषः ॥ 

किं च-- 

अत एव चानन्याधिपतिः॥ ९॥ 

अत एव सलयसंकसत्पत्वादेव विद्वाननन्याधिपतिभवति । 

यदि विदुषः कश्चिदधिपतिः स्यान्, तहिं तदधीनभोगस्य 

संकट्पमात्रसाध्यत्वामावात्सल्यसकत्पत्व न स्यात्; तस्माद्रह्या- 

त्मकस्य विदुषः संकल्पादेव सर्वैश्रयप्राप्रिरिति सिद्धम ॥ 

पूवोधिकगरणदृष्टान्तसंगयदमाह-- 

अभावं बादरिराद द्येवम् ॥ १० ॥ 

अत्र पूवेपक्षे विरोषणश्रुतेरनेकधाभावश्रुतेवा मुख्यार्थत्व- 
सिद्धिः, सिद्धान्ते योरपि श्रुयोर्विदुषः सलयसंकर्पत्वादेव 

९५. अभावाध- मुख्याथत्वसिद्धिरिति फलभेदः । ' संक- 

करणम् । स्पादेव ` इति श्रुलया विदुषस्तावत् मनो ऽस्ती- 
त्यवगतम् । किं तस्य शरीरेन्द्रियाणि न सन्ति, उत सन्ति, 
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आहोस्वित् सन्ति न सन्ति चेति संशये, यथा ‹ संकल्पादेव ' 

इृत्यवघारणश्रया साधनान्तराभाव उक्तः, एवं बाद्रिराचायंः 
दारीरेन्द्रियाणामभावं मन्यते । आह् ह्येवम् अभमावमाम्नायः-- 

‹ मनसैतान् कामान्पश्यनरमते ‹ य एते ब्रह्मछोके ` इति । 
यदि विदुषः शरीरादिकं स्यात्, तदा मनसेति विरोषण- 

मन्ययोगव्यवच्छेद कमनथेकं स्यादित्येकः पूवैः पक्षः । 
$ ण 

भावं जेमिनिविकल्पामननात् ॥ ११॥ 

शरीरेन्द्रियाणां मच्रस इव भावं सत्त्वे जेमिनिराचार्यो 
मन्यते, 'स एकधा भवति तरिधा भवति इद्यादिना बि- 

दुषः अनेकधाभावविकस्पामननात् । न हि श्चरीरभदं विना 
कदाचिदेकधाभावः, कदाचिदनेकधाभावः संभवतीलयपरः 

पूवः पक्षः ॥ 

सिद्धान्तस्तु- 

ब्राद्राहवदुभयविधं बाद्रायणाऽतः।॥ १२॥ 

अत एव मनसेति विशेषणादनेकधाभावविकस्पाभिधानाच्च, ` 

प्वं लिङ्गद्वयात, यदा शरीरादिसंकस्पः, तदा शरीरेन्द्रिय- 

वत्त्वम्; यदा तु तत्सकस्पाभावः, तदा शरीरेन्द्रियवन्वाभाव 

इति उभयाविधं विदुष रेखरयै बादरायण आचार्यो मन्यते । 
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द्वादराहवत् यथा ' द्वादशाहमृद्धिकामा उपेयुः इति उपायिचो- 

दनागम्यत्वात् द्वादशाहसख सवरत्वम , ' द्रादश्चाहुन प्रजाकामं 

याजयेत्" इययहमणस्वे सति यजतिचोदनागम्यत्वादहीनत्वं 

चेत्युभयचिधत्वम् . तददियथेः ॥ 

ननु विदुषः शरीराद्यभावे कथं भोगस्तत्राह-- 
लन्व छे [८ ट क न्वभावे संध्यवदुपपत्तेः ।॥ १३॥ 

तनोः सेन्द्रियस्य रारीरस्याभावकाटे संध्यवत्, यथा 

स्वप्रे मानसिकविषयभोगः जाग्रद्िटक्षणः, तद्वद्धोगः । कुतः; 

"मनसैतान्कामान्पशयन्नमते ' इति श्रुतेः ; एवमेवोपपत्ते- 
£ 

रित्यथः ।॥ 

ननु देदाद्यभावेऽपि भोगसत्वे शारीरादिसन्वाङ्गीकारो 

व्यथः स्यादत आद-- 
के 

भाव जाग्रद्वत् । १२४॥ 

देहादिभावकाटे यथा जाच्रद्धोगः स्वप्रभोगविटश्चषणो 

भवति, तददिलयथः । 

ननु विकर्पामननछिङ्गन विदुषोऽनेकश्चरीराणि सन्तीय- 

भागि, वद्वय्थेम ; निरास्मकषु तेषु भोगायोगादियाक्षेपसंग- 

व्येदमाह- 
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प्रदीपवद्ावेहास्तथा टि दशयति ॥ १५ ॥ 
अत्र पूवेपक्षे एकस्मिन्नेव देहे भोगः, सिद्धान्त सर्वेध्विति 

फरभेदः। तत्र किं विदुषा सृज्यमानानि शरीराणि दारुयन्त्र- 

द. प्रदीपाधि- वननिरात्मकानि, उतास्मदादिशरीरवत् सा- 

करणम्। त्मकानीति संदेहे, निरात्मकानीति पूवैः 

पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- विदुषा स्रज्यमानेष्वनेकेषु इारीरेषु 

विदुष अवेश्छोऽभिव्यक्तिः विद्यासामथ्योदुपपद्यते । प्रदीपवन् 
यथा प्रदीप एकोऽनेकवतिषु प्रविराति, तद्रद्धिद्राननेकान्तः- 

करणद्रारा देदेषु प्रविशति । तथाहि दक्च॑यति श्रुतिः-- ‹ स 
एकधा भवति ` इत्यादिका । तस्मात्सवाणि शरीराणि सात्म- 

कान्येवेति सिद्धम ॥ 

ननु विदुषः न शरीरवत्त्वं युक्तम्; ‹ तत्केन कं पश्येन् ' 

इति ‹ ततोऽन्यद्विभक्तं यत्परयेत् ̀  इति च विशेषज्ञानाभाव- 

श्रवणादिदयत आह- 

स्वाप्ययसंपत्योरन्यतरापेक्ष- 
माविष्करत हि ॥ १६ ॥ 

स्वाप्ययसंपत्त्योः सुषुप्रिपरममुक्योः अन्यतरापभ्मिद्ं वि- 

शोषज्ञानाभावश्रवणम् । हि यतः प्रकरणादेवमाविष्कृतम् ; सुषु- 

परिप्रकरणापेक्षया (ततोऽन्यत् ' इत्यादि श्र॒तम् , परममुक्तिप्रकर- 
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णापेक्षया ° तत्केन ` इत्यादि ; तस्मान्नेदं सगुणत्रह्मविदः शरी- 

राङ्खीकारे बाधकमिति ॥ 

पूर्वं संकल्पमात्रेण देहादिसर्गे विदुष उत्सर्गतः सर्वेर्य- 

मुक्तम् । तस्येह जगदुत्पत््यादावपवादः क्रियत इत्युत्सर्गा- 

पवादसंगत्येदमाद्-- 

# क क जगद्रवापारवज प्रकरणाद्संनिटित- 
त्वाच ॥ १५॥ 

अत्र पूरवैपक्षे ईश्ररनानात्वम , सिद्धान्ते तदैक्यमिति 

फलरमेदः । तत्र किं विदुष रेश्रयमीश्वरस्येव निरङ्कशम् , उत 

७. जगद्यापारा- सातिशयमिति विशय, निरङ्कशमिति पूवैः 

धिकरणम् । पक्षः । सिद्धान्तस्तु-- जगदुत्पत्त्यादिन्या- 

पारवजं सातिङायमेवरैश्रर्यम ; जगद्रयापारस्तु परमेश्वरस्यैव ; 
सृष्टिवाक्येषु सर्वत्र तस्थैव प्रकरणात् प्रकृतत्वात् , विदुषश्च 

तत्रासनिहितत्वादित्यथः ॥ 

प्रत्यक्लोपदेरादिति चन्नाधिकारिक- 

मण्डटस्थोक्तेः ॥ १८ ॥ 

ननु “ आप्नोति स्वाराज्यम् ` इति प्रयक्षश्रुया रेश्र्योपदे- 
दान्निरङ्कशां विदुष एेश्चयमिति चेत्, न। आधिकारिकमण्डल- 
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स्थाक्तेः अधिकारे तत्तन्यापारे नियोजयतीलयाधिकारिकः 

स चासौ मण्डर्खः सूयैमण्डलस्थः परमात्मा, तस्योक्ते 
उत्तरवाक्ये “ आप्नोति मनसस्पतिम् ' इ्यत्र प्राप्यत्वेनोक्तः 

विदुषः सातिश्यमेनश्ध्यमिति गम्यते । यदि पूर्ववाक्य एव 
निरतिशशयमैश्रयमुक्तं स्यात्, तरिं इदमीश्रप्राप्रिवचनमनर्थकं 
खात् । अतः सातिक्चयं विदुष रेश्रयेमिति सिद्धम् ॥ 

विकारावतिं च तथाहि 
स्थितिमाह ॥ १९. ॥ 

सगुणे ब्रह्मणि विकारावर्ति निगुण स्वरूपमस्ति । तथाहि 

ब्रह्मणि सगुणत्वनिगुणत्वयोः स्थितिमाह श्रुतिः--' तावानस्य 

महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः ' इत्यादिका । अयं भावः-- 

यथा सगुणे स्थितं निगुणस्वरूपम् उपासको न प्राप्रोति, 
तज्ज्ञानाभावात्; तथा तद्रतं जगद्ुत्पत््यादिकमेश््य न 

प्राप्रोति, तदुपास्यभावात् ; उपास्यभावख श्रुयभावादिति ॥ 

अत्र दृष्टान्तत्वेन निगुणस्वरूपमुक्तम , तत्र प्रमाणान्तर- 

माद- 

दददोयतश्चैवं प्रयक्चानुमाने ॥ २० ॥ 

एवं ब्रह्मणो निर्गुणत्वं श्रतिस्मृती दकश्षेयतः; ‹न तत्र 
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सूर्यो भाति ` इयाद्या श्रुतिः, ८ न तद्भासयते सूर्यः ̀  इत्याद्या 
स्मरतिरिति ॥ 

इतश्चोपासकस्यानिरङ्शमेनश्रयंभियाह-- 

मोगमाचसाम्यलिङ्ाच्च ॥ २१ ॥ 

उपासकस्य उपास्यदेवतया सह भोगमात्रेण साम्यं श्र॒तम , 

न जगद्वधापारेण; (आपो वै खलु मीयन्ते छोकोऽसौ' 
इवयादौ । तस्मात्साम्यलिङ्गाद्िदुषः सातिश्यमैग्र्य गम्यत 

इत्यथः ॥ 

ननु यथैव सातिक्य स्यात, तर्हिं टौकिकैश्चयवद- 

नियं स्यात् ; एवं च बिदुषामावृत्तिः प्रसञ्येतेयाश्ङ्कथ पर- 

मक्रपाटभेगवान्वादरायणः समादधाति-- 

अनावर्तिः खाब्दादनाव्र्तिः 

राब्दात् ॥ २२॥ 
ये अचिरादिमार्गेण ब्रह्मटाकं प्राप्राः, तेषामनावृत्तिरेव; ‹न 

च पुनरावसतेः इयादिक्रममुक्त्यभिधायककब्दादियथेः । 
निर्गणब्रह्मविदां त्वावरत्तिशङ्केव नास्ति, यतः सगुणविदामपि 
निगुणाश्रयणेनैवानावृत्तिनौन्यथा । तस्माद्रद्यविदां निरस्तसम- 
स्तप्रपच्चस्वप्रकाशचिदेकरसनिरति्चयानन्दात्मनावस्थितिरि- 
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त्यतिशोमनम । ' अनावृत्तिः शब्दात् ` इति सूत्ावृत्तिः शाख- 

समाप्रिद्योतनाथो ॥ 

यञ्ज्ञानाञजीवतो मुक्तिरुत्कान्तिगेतिरुत्तरा । 
ब्रह्मप्राप्तिः प्रत्यपादि तदस्सि ब्रह्म चिद्धनम् ॥ 

यस्यापाद्गानेरीक्चषणादद्धवरति मीतिप्रदामुजद- 
्य्यन्ताथविमशनाद्रतमहामायोऽभवं संततम् , 

त शुद्धाद्वयवुद्धमुक्तमनघं कारण्यपूणं शिवं 
पूणीनन्दमदाप्रभावमतुरे वन्दे गुरुं शाश्वतम् ॥ 

जडः कारं बाखः-क च गहनवेदान्तसरणि 
स्तथाप्यास्नायाथं परमरिवयोगीन्दरकृपया , 

विजानन्न्याख्यानं व्यरचयमटहं वेदशिरसः 
स्तदे तत्श्वन्तव्यं मयि सदयद्टया बुधजनः ॥ 

इति श्रीमलत्यरमहंसपरित्राजकाचायंवरुश्रीपरमरिवेन्द्रसरस्वतीपादान्न- 

सेवापरायणेन श्रीसदारिवेन्द्रसरस्वत्या विरचितायां 

ब्रह्मसूत्रत्रत्तो ब्रह्मतच्वप्रका्िकायां 

चतुर्थोऽध्यायः ॥ 



अकारादिकमेण 

॥ सूवाचुक्रमणिका ॥ 
~ „~^ ~ 3 +~ = = 





सृच्ानुकमणिका ॥ 
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